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مقدمة
 -1عق ددد القري ددق الملام ددس اململ ددل ابري ددتملرا ،ال دددورج الر ددامس املنرد د ج د قد درار لد د
حق د د د ا ا د د ددان  1/5دورتد د ددم الوامند د ددة والملر د د درين الق د د د ة مد د ددن  6إىل  17تر د د درين الود د ددا /
د فمرب  .2017وايتُ ِّ
ملرض د احلالددة مجه ريددة ك د را اجلل ددة الوامنددة اململق د دة  9تر درين
الوا  /فمرب  .2017وترأس وفد مجه رية ك را وزير الملدل ال يد يا غي ابرك .واعتمد القريق
الملامددس التقريددر املتمللددق ةمه ريددة ك د را جل ددتم الرا ملددة عرددرة اململق د دة  14تر درين الوددا /
فمرب .2017
 -2و  13شد ددباط/فرباير  2017اختد ددار ل د د حق د د ا ا د ددان فريد ددق املقد ددررين التد ددا
(اجملم عة الوالثية) لتي ري ايتملرا ،احلالة مجه رية ك را :الك غ ومنغ ليا وهنغارا.
 -3ووفق داأل ألحكددام الققددرة  15مددن مرفددق ق درار ل د حق د ا ا ددان  1/5والققددرة  5مددن
مرفق قرار اجملل  21/16صدرت ال اثئق التالية ألغرا ،ايتملرا ،احلالة مجه رية ك را:
(أ)

تقرير وطل/عر ،خطي مقدم وفقاأل للققرة (15أ) (ال ثيقة )A/HRC/WG.6/28/KOR/1؛

(ب) جتميع للمملل مات أعدتم مق ضية األمم املتحددة ال دامية حلقد ا ا
للققرة (15ب) (ال ثيقة )A/HRC/WG.6/28/KOR/2؛
(ج) مد جأ أعدتددم املق ضددية ال ددامية حلق د ا ا
.)A/HRC/WG.6/28/KOR/3

دان وفقداأل

ددان وفقداأل للققددرة (15ج) (ال ثيقددة

 -4وأحيل د إىل مجه ري ددة ك د را ع ددن طري ددق اجملم عددة الوالثي ددة قائم ددة أي د لة أع ددد ا ي ددلقاأل
إيددبا يا وأملا يددا والربازيددس والربتغددال ويددل فينيا وال د يد واململكددة املتحدددة لربيطا يددا المل م د
وآيرلن دددا الرد ددمالية والند ددرويا .وعكد ددن ارطد ددال عل د د األي د د لة عل د د امل قد ددع الرد ددبكي ا د ددارجي
لاليتملرا ،الدورج الرامس.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ذكر ال فد أن اريتملرا ،الدورج الرامس قد أيهم محاية وتملأيأ حق ا ا دان
مجيع أحناء الملامل .وأوضح أن مجه رية كد را شدارك ددور ردط جهد د اجملتمدع الددو الراميدة
إىل تملأيأ ومحاية حق ا ا ان .وقد جمللد احلك مدة اجلديددة مدن محايدة حقد ا ا دان أحدد
األركان األيايية ل ياية الدولة .وما فت احلك مة تملمدس علد امل دي قددماأل ييايدة حقد ا
ا ان عن طريق التملاون القملال مع اجملتمع املد .
 -6وأفدداد ال فددد لن التقريددر الد طل أ ُِّعددد علد أيدداس التملدداون والتن دديق د تلد الد زارات
واهلي ددات احلك ميددة .وطلبد احلك مدة أي داأل آراء لولددي اجملتمددع املددد رد ن مرددرو د التقريددر
الد طل .و هددلا ال دددد ُع ِّقدددت جل ددة ايددتما عامددة ردداركة اللرنددة ال طنيددة الك ريددة حلق د ا
ا ان ومن مات اجملتمع املد .
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 -7وأ ل ددو ال ف ددد ع ددن ع دددد م ددن الت دددا ري ال دديت اا ددل ا احلك م ددة لتنقي ددل الت ص دديات املنبوق ددة ع ددن
اريتملرا ،الدورج الرامس الوا  .وقد ا ملك هله الت صيات خطة الملمس ال طنية الوا ية ر ن
الق ة عن تنقيل الت صيات أُعد
حق ا ا ان .وقدم احلك مة من تلقاء ق ها تقريراأل منت
ابلتراور مع تل ال زارات واللرنة ال طنية الك رية حلق ا ا ان ومن مات اجملتمع املد .
 -8وأ لو ال فد ل حق ا ا ان خبطط احلك مة لتملأيأ اآللية ال طنية القائمدة غيدة إعدداد
التقارير واملتا ملة من أجس تنقيل ورصدد الت صديات املنبوقدة عدن اآلليدة الدوليدة حلقد ا ا دان دا
ذلددا اريددتملرا ،الدددورج الرددامس .وتملمددس احلك مددة علد وضددع خطددة الملمدس ال طنيددة الوالوددة رد ن
حقد ا ا ددان مددن خددالل عمليددة تردداورية .وقددد ااددلت احلك مددة تدددا ري لتملأيددأ دور ومهددام القريددق
اريترددارج اململددل يايددات حق د ا ا ددان الددلج ضددم لولددي اجملتمددع املددد مددن أجددس تملأيددأ
عملية صياغة خطة الملمس اجلديدة.
ارت ال والتملاون مع اجملتمع املد
 -9وأ لددو ال فددد عددن التدددا ري املتيددلة لتملأيددأ اللرنددة ال طنيددة الك ريددة حلقد ا ا ددان ددا
ذلددا مددن خددالل تملددديس الق د ا ذات ال ددلة عددام  2016لتح د عمليددة اختيددار مق ضددي
حق ا ا ان وضمان متتع املق ض ابحل ا ة أداء واجبا م الرمسية.
 -10ووجه د د د احلك مد د ددة عد د ددام  2008دع د د د ة دائمد د ددة إىل املكلق د د د د د د رات إطد د ددار
ا جراءات ا اصة جملل حق ا ا ان وايتقبس البلد كس عام تقريباأل مقررين خاص
إطار زارات قطرية .ودع احلك مة أي األ القريق الملامس اململل حبارت ارختقاء الق رج أو غدري
الط عي لملقد دورتم الدملادية يي ل عام .2017
 -11و عددام  2017ي ددحب ال ددلطات حتق ه ددا عل د امل ددادة (21أ) مددن اتقاقي ددة حق د ا
الطقس املت لة د لة التبدل .وتددرس احلك مدة إمكا يدة الت دديق علد اململاهددات الدوليدة حلقد ا
ا ان اليت مل تن م إليها ملد.
 -12وفيم ددا يتملل ددق ابلت ص دديات املقدم ددة ر د د ن امل ددتنكق ض د دمرياأل الراف د د ألداء ا دم ددة
المل كرية قال ال فد إن من املهم مراعاة ارعتبارات األمنيدة املنطقدة وت افدق الدرأج الملدام رد ن
ا اف اللج تت م م ا دمة المل كرية .واطط احلك مة جراء مراجملة حلرة لتملديس قدا ن
ا دمددة المل ددكرية الددلج ي ددتحدد خدمددة ديلددة ي ديهددا امل ددتنكق ن ضددمرياأل ولملقددد مردداورات
وايملة النطاا ر ن هله امل لة.
 -13وفيما يتمللق حبرية الترمع االت احلك مدة تددا ري ل دمان خ د كدس شدرطي مكلد
ددال حقد د ا ا ددان .و ع ددام  2017أُ رد د جلن ددة مملني ددة
راقب ددة امل دداهرات للت دددري
إبصدال جهدداز الردرطة ل ددمان اعتمدداد دا يكد ن أكودر ارتكددازاأل علد حقد ا ا ددان عمددس
الررطة .فقد أوص هله اللرنة عل يبيس املوال ابيتبملاد جل ء الردرطة إىل ايدتيدام مددافع
امل اهرات .وفيما يتمللق ق ية ابيا انم  -جي اللج لقي حتقدم
املياه واحلافالت كمتاري
تيرة ايتيدام الررطة ملدفع مياه أثناء إحدى امل اهرات أ لو ال فدد عدن أ دم جدرت ملدد ا تهداء
التحقيق مقاضاة أر ملة أشياص ب وفاتم.
 -14وتملمددس ال ددلطات عل د حت د إعمددال احلق د ا ارقت ددادية وارجتماعيددة والوقافيددة عل د
الرغم من ال مل ابت املالية امل ج دة وصمل ابت أخرى .وتملك احلك مدة علد نداء مدام ل مدان
ارجتمدداعي م دن أج ددس الق دداء عل د القق ددر وضددمان متتددع اجلمي ددع ددت ات اململيرددة األياي ددية.
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وقُدددم مدأاا أو خدددمات أيايددية إىل ملددل الق ددات ال ددمليقة موددس األطقددال واألشددياص ذوج
ا عاقة والرباب الملاطل عن الملمس.
 -15وق ددد وض ددمل احلك م ددة مب ددادغ ت جيهي ددة لتغي ددري وض ددع الملمال ددة غ ددري الن امي ددة إىل عمال دة
امي ددة .وي ددطلع القط ددا المل ددام دددور قي ددادج ه ددله الململي ددة .وُ ددر اا دداذ مل ددل الت دددا ري
للحيل لد ددة دون ا ف د دراط ايد ددتيدام الملمالد ددة غد ددري الن اميد ددة ولتح د د مملاملد ددة الملد ددامل غد ددري
الن امي وت فري أوضا عمس أف س للم ظق الملامل من الباطن القطا ا اص.
 -16وعأزت احلك مة ييايتها املتمللقة تحقيق التد ازن د الملمدس واأليدرة دا ذلدا عدن
طريق الت يع ايتحقاقات ا جازة ال الدية و ي ة ي ة م اتية للملمس عن ملد ودعم أصحاب
الملمددس الددلين اعتم دددوا ددام يدداعات الملم ددس املددرن غي ددة مملاجلددة م د لة القر د ة األج د ر د
اجلن النامجة عن ت ق امل ار ال ظيقي للمرأة.
 -17و ينما تد فر احلك مدة التمللديم ار تددائي وا عددادج ا لدأامي داانأل فل دا تملمدس علد إصدال
ام التملليم ل دمان تقددا التمللديم الودا ج ا لأامدي اجملدا حبلد ل عدام  .2022وقدد وضدمل احلك مدة
حددداأل أق د عل د زادة الري د م الدرايددية اجلاممليددة وويددمل طدداا ال دربانما ال د طل للمددنح الدرايددية
وأ ق عل أيملار فائدة م رفية منيق ة عل القرو ،الطال ية غية اقي المل ء املا عليهم.
 -18وت من يياية ا يدكان احلك ميدة تددا ري ترمدي إىل حت د أوضدا يدكن األيدر الملاملدة.
فقد زادت احلك مة عدد امل اكن الملامة وايتحقاقات ال كن الملام غية تقددا الددعم إىل األشدياص
املنتمد إىل الق ددات ال دمليقة .وويددمل أي داأل طدداا اريدتقادة مددن خددمات امل ي ددات الطبيدة الملامددة
وعأزت ام الرعاية ال حية اجملتمملية من أجس ضمان ح ل اجلميع عل الرعاية ال حية.
د علد ح در
 -19ووضمل احلك مة عام  2015خطة ر ن امل داواة د اجلن د
التمييددأ القددائم عل د د اجلددن وهدددف إىل النه د  ،حبق د ا امل درأة .واعتمدددت احلك مددة تدددا ري
ل مان ت املرأة مناص وزارية ن بة تأيد عن  30املائة احلك مة اجلديدة.
 -20و عد ددام  2015وضد ددمل احلك مد ددة خط د دةأل لتملأيد ددأ حق د د ا الطقد ددس .وح د دددت ا طد ددة
األهددداف الرئي ددية املت خدداة مددن ال يايددة احلك ميددة املتمللقددة ابألطقددال وت ددمن خطددة ددددة
للتنقيددل .واعتُ ِّمددد قددا ن خدداص للت دددج لالعتددداءات عل د األطقددال وململاقبددة اجلندداة .وح ددن
احلك مددة م ددت ى احلمايددة املقدمددة ل طقددال ا ج دراءات الق ددائية مددن خددالل تقدددا امل دداعدة
القا ية وت ييع طاا ا دمات الديت ي ديهدا األحدداد كبدديس لملق دة ال درن .وأ رد ت اللرندة
ال طنيدة الك ريددة حلقد ا ا دان شددملبة مملنيددة ابألطقدال واألحددداد واللرنددة اململنيدة حبقد ا الطقددس
من أجس تملأيأ الرصد امل تقس لتنقيل أحكام اتقاقية حق ا الطقس.
 -21وتملمددس احلك مددة وضددع خطتهددا األيايددية الوالوددة املتمللقددة يايددة اهلرددرة واهلادفددة إىل
محاية حق ا األجا وإدماجهم اجملتمع من دون متييأ .ووافق احلك مة عل ت ريس قا ة
للملمددال املهدداجرين وطرحد ران داأل تددديره الدولددة لتد فري الدددعم والرعايددة لكبددار ال ددن .وهددي تملمددس
عل د حت د الق د ا وامل ي ددات ذات ال ددلة غيددة ت د فري محايددة أف ددس لكبددار ال ددن مددن ي د ء
اململاملة وزادة ايتحقاقات اململاشات التقاعدية األيايية ركس تدرجيي.
 -22وتملمس احلك مة عل زادة امل داعدة ا اائيدة الرمسيدة وضدمان أن تُ خدل
الرباما اليت حت ابلدعم إطار هله امل اعدة امل ائس املتمللقة حبق ا ا ان.
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ابء -احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض
 -23أدىل  95وفدداأل بيداانت أثنداء احلد ار التقداعلي .وعكدن ارطدال
التقرير عل الت صيات اليت قُدم أثناء احل ار.

القدر الودا مدن هدلا

 -24ورح أملا يا أن مجه رية ك را أعلن عن ااداذ عددة خطد ات إجيا يدة لتملأيدأ حقد ا
ا ان .وشددت عل أمهية إلغاء عق ة ا عدام كلياأل.
 -25وأش ددادت غ دداان ابجلهد د د احلك مي ددة الرامي ددة إىل تملأي ددأ حري ددة التملب ددري واي ددتقالل وي ددائط
ا ع ددالم وح ددر التميي ددأ .ورحبد د ابلبحد د د ال دديت جت ددرج حاليد داأل رد د ن إمكا ي ددة الت ددديق علد د
الربوت ك ل ارختيارج امللحق ابلملهد الدو ا اص ابحلق ا ارقت ادية وارجتماعية والوقافية.
 -26ورح اليد انن اجلهد د احلك ميدة الراميدة إىل تملأيدأ ايدتقالل اللرندة ال طنيدة الك ريدة حلقد ا
ا ان وح ر التمييأ وتملأيأ احلق كس من الملمس وال مان ارجتماعي والتملليم وال حة.
 -27وشكرت غ اتيمار ال فد عل عر ،التقرير ال طل وقدم ت صيات.
 -28وحو د د هند دددوراس احلك مد ددة عل د د إدراج الت صد دديات املنبوقد ددة عد ددن اريد ددتملرا ،الد دددورج
الرامس خطة الملمس ال طنية املقبلة املتمللقة حبق ا ا ان .وأشارت إىل التمييدأ الدلج عدارس
ال الملمس.
ضد املهاجرين
عددام  2016عل د القددا ن املتمللددق ابللرنددة
 -29ورحب د اهلنددد ابلتملددديالت الدديت أُدخل د
ال طنية الك رية حلق ا ا ان .ورح اجله د احلك مية الرامية إىل ضمان امل اواة شروط
الملمس الملامل املتملاقدين الن امي وغري الن امي .
 -30وأثن إ دو ي يا عل احلك مة دخاهلا تملديالت عل القدا ن املتمللدق ابللرندة ال طنيدة
الك رية حلق ا ا ان .ورح أي األ التملديالت الديت أُدخلد علد القدا ن اجلندائي لت دمينم
ارجتار ابلبرر ابعتباره جرعة.
 -31ورح د مجه ري ددة إي دران ا ي ددالمية إ ردداء ش ددملبة مملنيددة حبق د ا األطقددال واألح ددداد
مكلقة حبماية حق ا الطقس و رصد تنقيل اتقاقية حق ا الطقس.
 -32ورحددل المل دراا اعتمدداد قددا من ر د ن مكافحددة التمييددأ الملن ددرج وكددره األجا د كم ددا
رحل التقدم احملرز

إطار مبادرة ال حة ال طنية.

 -33ورح آيرلندا أن املوليات واملولي ومأدوجدي امليدس اجلن دي ومغدايرج اهل يدة اجلن دا ية
وحدداملي صددقات اجلن د مددا زال د ا ي اجه د ن التمييددأ وأن جه د د الربملددان الراميددة إىل يددن تر دريع
لغاء عق ة ا عدام قد ت قق .
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 -34ورح د األرجنتد إ ردداء شددملبة مملنيددة حبقد ا األطقددال واألحددداد
الك رية حلق ا ا ان.

اللرنددة ال طنيددة

 -35ورح إيطاليا وضع خطة الملمس ال طنية الوالودة املتمللقدة حبقد ا ا
اجملتمع املد والتقدم احملرز منع الملن اجلن ي والملن الملائلي.

دان رداركة مدن
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 -36وأشارت الياابن إىل الر اغس املتمللقة ابيتيدام ق ا مكافحة الترهري اجلنائية ملقاضاة
األشددياص الددلين ينتقدددون ا جدراءات احلك ميددة وابألحكددام القايددية ال ددادرة هددله الق دداا.
وأشددارت إىل الرد اغس املتمللقددة ابلترمددع وارحتردداج ال ددلمي  .وأشددادت ةهد د احلك مددة الراميددة
إىل منع الملن اجلن ي والملن الملائلي.
 -37ورح د كازاخ ددتان اجله د د الدديت تبددلهلا احلك مددة لددأادة تملأيددأ امل دداواة د اجلن د
وحق ا األشياص ذوج ا عاقة ومكافحة الملن اجلن ي والملن الملائلي.
 -38ورح د قريغيأيددتان ا اددازات الدديت حتقق د
الوا املتمللق ةمه رية ك را.

متا ملددة اريددتملرا ،الدددورج الرددامس

 -39ورح مجه ريدة رو الدعقراطيدة الردملبية التقددم احملدرز
واحلق كس من ال حة والتملليم وحرية التملبري.
 -40ورحب د ليبيددا ابلتقدددم احملددرز
الرامس الوا .

تنقيددل الت صدديات املقدمددة

تملأيدأ حقد ا املدرأة والطقدس
إطددار اريددتملرا ،الدددورج

 -41ورح د لييتنرددتاين أن أحكددام ا عدددام ر تدأال ت دددر علد الددرغم مددن إعددالن وقد م
اختيارج لملق ة ا عدام منل عام .1997
دارت الملمدس وال دمان ارجتمداعي وال دحة والتمللديم
 -42ورحب ماليأا ابلتقددم احملدرز
وحق د ا امل درأة وحق د ا الطقددس ومحايددة حق د ا األقليددات .وأشددادت بددادرات احلك مددة الراميددة إىل
النه  ،حبق ا كبار ال ن.
 -43ورأت ملدددي أن جه د د احلك مددة الراميددة إىل تملأيددأ ومحايددة حقد ا الطقددس وايددتحداد د مدام
للمملاشات التقاعدية األيايية ووضع تدا ري حلماية كبار ال ن هي أم ر تبملث عل الترريع.
 -44ورح د املك دديا التق دددم احمل ددرز فيم ددا يتملل ددق ن ددام اململاش ددات التقاعدي ددة األياي ددية
والتدا ري الراميدة إىل مكافحدة التمييدأ الملن درج وا صدالحات التردريملية املتمللقدة تحقيدق امل داواة
اجلن وتملميم يياية مراعية رعتبارات اجلن (يياية جن ا ية) الر ون الملامة.
 -45ورح د د منغ لي ددا اجلهد د د احلك مي ددة الرامي ددة إىل محاي ددة ح ددق األطق ددال ذوج ا عاق ددة
التملليم وحق ا املهاجرين و ال تملأيأ امل اواة اجلن .
 -46وشرع اجلبس األيد د احلك مدة علد اعتمداد تردريع شدامس ملكافحدة التمييدأ وعلد ح در
ايتيدام الملق ة البد ية ضد األطقال مجيع األماكن.
دتيدم منددل عدام  1997وشددددت علد أمهيددة
 -47ورح د ميااددار أن عق دة ا عدددام مل تُ ع
إجراء مناقرات ومراورات عامة عند الن ر إلغاء عق ة ا عدام.
 -48وأثن د د انميبيد ددا عل د د احلك مد ددة رااذهد ددا تد دددا ري ش د د لتنقيد ددل الت صد دديات املنبوقد ددة عد ددن
اريتملرا ،ال ا ق وملبادر ا من تلقاء ق ها إىل تقدا التقرير املرحلي.
 -49وش ددرمل يب ددال احلك م ددة علد د إط ددالا خط ددة الملم ددس ال طني ددة الوالو ددة املتمللق ددة حبقد د ا
ا ان وعل الن ر إعالن وق اختيارج رمسي لملق ة ا عدام هبدف إلغاء هله املمارية.
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دال حقد ا
 -50ورحب ه لندا ابلتدا ري املتيلة ل مان حرية الترمع ولتد فري التددري
ا ددان ألفدراد الرددرطة .ويددلط ال د ء علد أمهيددة عدددم إيدداءة ايددتملمال قددا ن األمددن الد طل
لتقييد حق ا املدافمل عن حق ا ا ان.
 -51ورح د إك د ادور اتبددا الددنها القددائم عل د حق د ا ا ددان
ويلط ال ء عل اجله د احلك مية ملنع الملن الملائلي وللحد من الققر.

ال يايددات ا اائيددة.

 -52ورح د النددرويا إلغدداء عق ددة ا عدددام ال اقددع الململددي .وأعر د عددن قلقهددا ر د ن
وضدع األيدر
لارية التمييدأ ضدد األمهدات الملدازابت علد الدرغم مدن التح دينات الديت حددث
ال حيدة ال الد.
 -53وأشددادت نمددا ابجله د د الراميددة إىل ضددمان األخددل ابلتمللدديم ا لأامددي للرميددع .ويددلط
ال د ء علد جهد د احلك مددة الراميددة إىل احلددد مددن الققددر وتملأيددأ حقد ا املدرأة والطقددس واألشددياص
ذوج ا عاقة.
 -54ويددلم ددريو ابجله د د احلك ميددة الراميددة إىل تنقيددل الت صدديات املنبوقددة عددن اريددتملرا،
ال ا ق ا ذلا التدا ري املتيلة ملكافحة التمييأ والملن الملائلي.
 -55ورح د القلب د إ ردداء وكالددة دعددم األطقددال ووضددع تدددا ري ترمددي إىل ضددمان مملاملددة
الملمال املهاجرين عل قدم امل اواة مع غريهم .وشرمل القلب مجه رية ك را علد يدن تردريع
لأادة محاية حق ا املهاجرين.
 -56ورح

الربتغال إلغاء عق ة ا عدام

واقع األمر.

 -57ورح قطدر وضدع خطدة الملمدس ال طنيدة الوالودة املتمللقدة حبقد ا ا
مجه رية ك را لتقدا امل اعدة ا اائية الرمسية إىل البلدان النامية.

دان؛ وأثند علد

 -58ورح د مجه ريددة م لدددوفا التملددديس الددلج أُدخددس عددام  2016علد القددا ن املتمللددق
ابللرنة ال طنية الك رية حلق ا ا ان ضماانأل للرقافية اختيار املق ض أع اء اللرنة.
وزارة الملددل
 -59ورح ارحتاد الرويي إب راء وحددةم مملنيدة ابجلن دية وشد ون الالج د
ولكنم رحل مع القلق ايتيدام خطاب يليب

ويائط ا عالم ضد األجا .

 -60وشددرمل روا دددا مجه ريددة ك د را علد التنقيددل القملددال للقددا ن ا طددارج املتمللددق ابمل دداواة
اجلن .
 -61وأثن اململكة الملر ية ال مل دية عل احلك مة راء شملبة حق ا األطقدال واألحدداد
داخددس اللرنددة ال طني ددة الك ريددة حلق د ا ا ددان ل ددمان الرص ددد امل ددتقس لتنقي ددل اتقاقيددة حق د ا
الطقس.
 -62وهند ت ال دنغال احلك مدة علد وضدع خطدة الملمدس ال طنيدة الوالودة املتمللقدة حبقد ا ا دان
وتملديس القا ن املتمللق ابللرنة ال طنية الك رية حلق ا ا ان غية تملأيأ ايتقاللية هله امل ي ة.
ددام الكر د
 -63وشددرمل صددر يا احلك مددة عل د م اصددلة جه دهددا الراميددة إىل الت يددع
املبكر عن األمرا ،الملقلية .ورح د اجلهد د احلك ميدة الراميدة إىل تملأيدأ حقد ا املدرأة ومكافحدة
الملن اجلن ي.
GE.17-23434
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 -64وشرمل يدريالي ن احلك مدة علد تملأيدأ ييايدات ا دمداج ارجتمداعي والتبدادل الوقدا
وتملأيددأ اآلليددات الراميددة إىل منددع خطدداب كددره األجا د امل جددم ضددد املهدداجرين واألجا د واأليددر
املتملددة الوقافات وإىل مملاجلة البالغات اليت ترد هبلا الر ن.
 -65ورح د يددنغاف رة مبددادرات احلك مددة الراميددة إىل حتقيددق امل دداواة د اجلن د وتقدددا
الدعم إىل كبار ال ن.
 -66وش ددرمل ي ددل فينيا احلك م ددة علد د اا دداذ ت دددا ري عملي ددة وش دداملة للق دداء علد د التميي ددأ
ي ا الملمس ا ذلا القر ة األج ر اجلن .
اجلن
البني ج القائم عل
 -67ورحبد إيددبا يا ابلتدددا ري املتيددلة ملكافحددة التمييددأ ور يدديما اعتمدداد القددا ن ا طددارج
املتمللق ابمل اواة اجلن وقا ن محاية وتملأيأ تن أشكال التملبري الوقا .
 -68ورح د يددرج ر كددا اجله د د احلك ميددة الراميددة إىل إدمدداج حق د ا ا ددان تل د
ال ياي ددات .وي ددلم ابض ددطال مجه ري ددة ك د را دددور ر ددط تملأي ددأ حق د ا ا ددان والق دديم
الدعقراطية عل ال مليد الملاملي.
 -69ورح د دولددة فل ددط اجلهد د الراميددة إىل الت دددج للتمييددأ الملن ددرج وكددره األجا د
ور ييما ال الملمس.
وأشادت ابجله د احلك مية الرامية إىل ضمان امل اواة اجلن
 -70ورحل ال دان ا مام مجه رية ك را إىل كوري من ال دك ك الدوليدة حلقد ا ا دان
وقب هلا إجراءات الركاوى القردية ج أر ع مدن مملاهددات حقد ا ا دان وإصددارها دعد ة
دائمة إىل املكلق رات إطار ا جراءات ا اصة.
 -71ويددلم ال د يد ابلملمددس املت اصددس مددن جا د احلك مددة مددن أجددس ال فدداء ابلتأاما ددا
ال حق ا ا ان وشرملتها عل م اصلة جه دها.
 -72ورحب ي ي را ابل ق ارختيارج لملق ة ا عددام ال اقدع الململدي ولكنهدا رح د
مع األي عدم اااذ أية تدا ري لغداء هدله الملق دة مندل اريدتملرا ،الودا  .وأعر د عدن قلقهدا
لكورة عدد امل تنكق ضمرياأل احملترأين.
 -73وأشددادت ليلنددد اب ط د ات املتيددلة لتح د محايددة كبددار ال ددن ولتملأيددأ فددرص األطقددال
ذوج ا عاقددة ا فددادة مددن التمللدديم الرددامس للرميددع .ورحب د تملددديس القددا ن اجلنددائي لت يدديع
طاا جرائم ارجتار ابلبرر.
 -74ورح د تيم د ر  -لير دديت الت دددا ري املتي ددلة للت في ددق د الملم ددس وامل د وليات األي درية
ك ييلة لتح حق ا املرأة ال الملمس.
 -75ورح د د ت غد د ابرتي ددا إلغ دداء عق ددة ا ع دددام ال اق ددع الململ ددي من ددل ع ددام 1997
وشرمل مجه رية ك را عل اااذ ا ط ة احلامسة املتمولة إلغائها متاماأل.
 -76وأشددادت ت د اب ط د ات املتيددلة لتنقيددل الت صدديات املنبوقددة عددن اريددتملرا ،ال ددا ق
ولتملأيأ حق ا ا ان طريقة شاملة.
 -77وأثن تركيا عل مجه رية ك را ملا حققتم من إاازات هامة
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 -78وحو أوغندا مجه ريدة كد را علد تنقيدل خطدة الملمدس ال طنيدة املتمللقدة حبقد ا ا دان.
ورح د التحدددج املتندامي املتموددس الملن درية وكدره األجا د وا تهاكددات حقد ا ا ددان الدديت
ي اجهها الملمال املهاجرون.
 -79وشددرملتها اململكددة املتحدددة علد حتقيددق املأيددد مددن التقدددم اجتدداه إلغدداء عق ددة ا عدددام
و لل جه د إضافية لكي تكقس الترريملات الترمع ال لمي وحق ا املوليات واملوليد ومأدوجدي
امليس اجلن ي ومغايرج اهل ية اجلن ا ية وحاملي صقات اجلن .
 -80وقال ال رات املتحدة األمريكية إ ا ما زال ترملر ابلقلق ر ن الترريملات اليت حتد
من حرية التملبري وكورة عدد امل تنكق ضمرياأل اللين يق ن عقد ابت ابل درن ووجد د قد
ترد دريملات مكافح ددة التميي ددأ ال دديت تد د فر احلماي ددة للمولي ددات واملوليد د ومأدوج ددي املي ددس اجلن ددي
ومغايرج اهل ية اجلن ا ية وحاملي صقات اجلن .
الر د ون
 -81ورح د أوروغد اج التدددا ري املتيددلة رد ن تملمدديم مراعدداة املن د ر اجلن ددا
الملامددة .وشددرمل أوروغ د اج مجه ريددة ك د را عل د م دداعقة اجله د د ل ددمان حتقيددق امل دداواة د
اجلن د ومتكد املدرأة وللت ددديق علد ارتقاقيددة الدوليددة حلمايددة حقد ا مجيددع الملمددال املهدداجرين
وأفدراد أيددرهم وعل د الربوت ك د ل ارختيددارج الوددا امللحددق ابلملهددد الدددو ا دداص ابحلق د ا املد يددة
وال يايية اهلادف إىل إلغاء عق ة ا عدام.
 -82ورح د أوز ك ددتان تنقيدل خطددة الملمددس ال طنيدة الوا يددة املتمللقددة حبقد ا ا ددان تنقيددلاأل
انجحاأل والتملاون مع املكلق رات إطار ا جراءات ا اصة واجله د الرامية إىل الت دديق
عل اتقاقيات من مة الملمس الدولية.
 -83وأش ددادت مجه ري ددة فن ددأويال الب ليقاري ددة ابملب ددادرات احلك مي ددة الرامي ددة إىل مكافح ددة القق ددر
وضمان إجياد شبكة أمان اجتماعي وخطة ل رف مملاشات تقاعدية ل شياص ذوج ا عاقة.
ددال محايددة حق د ا الملمددال املهدداجرين
 -84ورح د فيي د انم ا اددازات الدديت حتقق د
والق د ددات ال د ددمليقة د ددن ذلد ددا الن د دداء واألطقد ددال وكبد ددار ال د ددن واألشد ددياص ذوو ا عاقد ددة
ومكافحة التمييأ ضدهم.
 -85ورحددل الدديمن القددا ن املددنقح املتمللددق ابللرنددة ال طنيددة الك ريددة حلق د ا ا ددان الددلج
ي من الرقافية اختيار أع اء اللرنة والقا ن ا طارج املتمللق ابلتملاون ا اائي الدو .
 -86وأشددادت زامبيددا ابملردداركة النرددطة مددن جا د مجه ريددة ك د را أعمددال ل د حق د ا
ا ان وابل ماانت القا ية املتمللقة ابحملام ل شياص املرتبم فيهم ا جراءات اجلنائية.
 -87وأثن أفغا تان عل احلك مة لتملاو ا مع املكلق رات إطدار ا جدراءات ا اصدة
وجله دها الرامية إىل محاية احلق احلياة .وشرمل أفغا تان مجه ريدة كد را علد ااداذ املأيدد مدن
ا ط ات للت ديق عل ارتقاقية الدولية حلماية مجيع األشياص من ارختقاء الق رج.
 -88وأشادت ألبا يا اب طار القا
ضمان حق ا الملمس األيايية.

احملكدم ملكافحدة التمييدأ وشدرمل مجه ريدة كد را علد

 -89ورحب اجلأائر ابلتدا ري احلك مية الرامية إىل مكافحة التمييأ وإدماج مبدأ امل داواة د
ال يايات ومكافحة التمييدأ الملن درج وكدره األجا د  .ودعتهدا إىل تقددا امل داعدة
اجلن
ا اائية الرمسية.
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دان

 -90وأثن أ غ ر عل احلك مة لتنقيلها خطة الملمس ال طنية الوا ية املتمللقدة حبقد ا ا
تنقيلاأل كامالأل ورحب اب طة الوالوة املقبلة.
 -91ويددلم إي درائيس ابلتقدددم احملددرز إعمددال احلق د ا املد يددة وال يايددية وابجله د د الراميددة
إىل تملميم مراعاة حق ا ا ان أعمال الررطة ومكافحة الملن الملائلي.
 -92وأثن أرمينيدا علد احلك مدة ملدا تقد م دم مدن مكافحدة التمييدأ الملن درج وكدره األجا د
ومن ت فري الرعاية ال حية األيايية والدعم للق ات ال مليقة ومن تملأيأ التملليم.
 -93ورحبد د أيد د اليا اب جد دراءات احلك مي ددة الرامي ددة إىل مملاجل ددة م د د لة ع دددم امل دداواة د د
وشرملتها عل لل مأيد من اجله د للحد مدن عددم امل داواة .وأعر د عدن قلقهدا ألن
اجلن
مجه رية ك را مل تملتمد ترريملاأل شامالأل ملكافحة التمييأ.
 -94وشرمل أذر يران مجه رية ك را عل زادة اجله د اداز خطدة الملمدس ال طنيدة الوالودة
ر ن حق ا ا ان .ورحب ابلتدا ري اليت اال ا ملكافحة الملن الملائلي.
 -95وأعر نغالديش عن تقديرها للتقدم احملرز ضمان حق ا املرأة والطقس واألقليدات.
يددد أ ددا أعر د عددن القلددق ألن املهدداجرين غددري املد ثق وامل د ظق األجا د مددا زالد ا يملير د ن
أوضا هرة.
 -96ورحب د د د د د دديالروس ابل يايد د ددة احلك ميد د ددة الرد د دداملة املتبملد د ددة ر د د د ن حق د د د ا ا
وابلتملديالت القا ية الرامية إىل جترا ارجتار ابلبرر.

د د ددان

 -97ورح د د ددنن تمل دداون احلك م ددة م ددع املكلق د د د د رات إط ددار ا ج د دراءات ا اص ددة
ورحب ابجله د اليت تبلهلا من أجس اعتماد خطة الملمس ال طنية الوالوة املتمللقة حبق ا ا ان.
 -98وأشددادت د لن ابحلك مددة عل د النقلددة الناجحددة النم د ذج املتبددع ابر تقددال مددن ا د ذج
تنمي ددة املد درأة إىل اد د ذج امل دداواة د د اجلن د د ل ددا ي ددتلأم تملم دديم مراع دداة املن د د ر اجلن ددا
ييايا ا .ورحب ابلأارات ا م اليت قام هبا املقررون ا اص ن إىل البلد.
 -99وأشددادت ت د اان ابحلك م ددة لتملأيأهددا حق د ا الطق ددس مددن خددالل رص ددد وتنقيددل اتقاقي ددة
حق ا الطقس .ورحب ابلتدا ري الرامية إىل حت الرعاية املقدمة إىل كبار ال ن.
 -100وأشددادت الربازيددس ابلتدددا ري الراميددة إىل الق دداء عل د الققددر وايددتحداد ددام ململاشددات
الملرأ والت يع ت فري امل اكن الملامة وتملأيأ امل اواة اجلن .
 -101ورح د ددرو دار ال ددالم ايددتحداد ددام اململاشددات التقاعديددة األيايددية وش ددبكة
أمددان اجتمدداعي للق دداء علد الققددر .ورح د ا طددط احلك ميددة الراميدة إىل ت يدديع طدداا ددام
التملليم ا لأامي لكي يرمس املدارس الوا ية.
 -102وأشد ددادت لغد ددارا ابحلك مد ددة عل د د جه دهد ددا الراميد ددة إىل تملمد دديم مراعد دداة املن د د ر اجلن د ددا
ال يايات وعل خطتها الرامية إىل ت ييع طاا التملليم ا لأامي لكي يردمس املددارس الوا يدة .ويدلط
ال ء عل أن  70املائة من األطقال ذوج ا عاقة ي تقيدون من التملليم الرامس للرميع.
 -103ورحبد كندددا ابجلهد د الدديت تبدلهلا احلك مددة لتملأيددأ دور اللرندة ال طنيددة الك ريدة حلقد ا ا
وأعر عن قلقها ر ن وضع الملمال املهاجرين وحو احلك مة عل حت هلا ال ضع.
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 -104وحود د ش دديلي احلك م ددة علد د إدراج الت ص دديات املقدم ددة إط ددار اري ددتملرا ،ال دددورج
الرامس خطة الملمس ال طنية الوالوة املتمللقة حبق ا ا ان .وأعر عن قلقها ر ن حارت
ايتيدام الملن وخطاب الكراهية ضد املوليات واملوليد ومأدوجدي امليدس اجلن دي ومغدايرج اهل يدة
اجلن ا ية وحاملي صقات اجلن .
 -105وأشد ددادت ال د د ابلتقد دددم احملد ددرز تملأيد ددأ ا دمد دداج ارجتمد دداعي وم د دداعدة الق د ددات
ال مليقة وت ييع طاا التغطية ن دام التد م ال دحي الد طل .وأعر د عدن قلقهدا إزاء كدس مدن
وايدتغالل الملمدال املهداجرين وايدتيدام ا طداب الملن درج وخطداب
عدم امل اواة اجلن
الكراهية ضد األجا .
 -106ورحبد د ك ل مبي ددا ابعتم دداد ق ددا ن الالج د د والق ددا ن ا ط ددارج املتملل ددق ابمل دداواة د د
اجلن وإب راء شملبة حق ا األطقال واألحداد.
 -107وشرع الك غ مجه رية ك را علد املودا رة علد جه دهدا دال حقد ا ا
خالل تملأيأ احلماية القا ية للق ات ال مليقة ور ييما األطقال والن اء واملهاجرون.

دان مدن

 -108ورح د ك يددتاريكا إدخددال تملددديالت عل د القددا ن املتمللددق ابللرنددة ال طنيددة الك ريددة
حلق ا ا ان غية ضمان شقافية اللرنة وإ رداء شدملبة حقد ا األطقدال واألحدداد مدن أجدس
محاية حق ا الطقس.
 -109وأثن د ك د ت ديق د ار عل د احلك مددة رااذهددا تدددا ري متا ملددة ر د ن ج د ليت اريددتملرا،
الدددورج الرددامس ال ددا قت  .غددري أ ددا رح د أن ملددل ارتقاقيددات والربوت ك د رت ارختياريددة
اهلامة املتمللقة حبق ا ا ان مل يُ دا عليها ملد.
 -110ورح د كرواتيددا حدددود تطد رات اجيا يددة فيمددا يتمللددق ابريددتنكاف ال ددمريج مددن أداء
ا دم ددة المل ددكرية ددا ذل ددا مر ددرو الق ددا ن املتملل ددق إبجي دداد خ دددمات ديل ددة للم ددتنكق
ضددمرياأل .وشددرمل كرواتيددا مجه ريددة ك د را عل د م اصددلة جه دهددا .وقال د إ ددا مددا زال د ترددملر
ابلقلق ر ن لارية التمييأ ضد امل تنكق ضمرياأل.
 -111وأعر مجه رية ك را الرملبية الدعقراطية عن قلقها رد ن ا تهاكدات حقد ا ا دان
ددا ذلددا قمددع األحدأاب ال يايددية وارحتردداز التمل ددقي ويد ء اململاملددة صددق ف اجلدديش
وفر ،قي د عل احلق حرية التملبري والترمع ولارية الرقا ة.
 -112وقال د ال ددداارك إ ددا م ددا زال د تر ددملر ابلقل ددق ر د ن لاري ددة التميي ددأ ض ددد املولي ددات واملولي د
ومأدوج ددي املي ددس اجلن ددي ومغ ددايرج اهل ي ددة اجلن ددا ية وح دداملي ص ددقات اجلن د د والن دداء واألقلي ددات
ال ق ق م التدا ري احملم دة املتيلة هله اجملارت.
و ر ن ظاهرة الملن الملائلي ورح
 -113ورح د يكداراغ ا إدراج الت صدديات املنبوقدة عدن اريددتملرا ،الددورج الردامس خطددة
الملمددس ال طنيددة املتمللقددة حبق د ا ا ددان واجله د د احلك ميددة الراميددة إىل ضددمان امل دداواة ومكافحددة
التمييأ الملن رج واحلد من حارت ار تحار.
 -114ورح د م ددر حددود تطد رات إجيا يدة
قدرة احلك مة عل م اصلة جه دها.
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 -115ورح د إثي يددا األثددر ا جيدداإل للم دداعدة ا اائيددة الرمسيددة الدديت يقدددمها البلددد وخطتددم
الرامية إىل زاد ا إىل  0,3املائة من الناتا الق مي ا مجا حبل ل عام .2030
 -116ورحب فر ا ابلتأام مجه رية ك را حبماية وتملأيأ حق ا ا

ان.

 -117ورح د ج رجيددا تق دددا تقريددر منت د الق د ة املتمللددق تنقيددل الت ص دديات املنبوقددة ع ددن
اري ددتملرا ،ال دددورج الر ددامس .وش ددرمل احلك م ددة علد د م اص ددلة ه ددله املماري ددة وعلد د تملأي ددأ
ييايا ا الرامية إىل زادة النه  ،حبق ا املرأة ومنع الملن الملائلي.
 -118ورحبد د ه دداييت ابعتم دداد ق ددا ن الالج د د لمل ددام  2013وابجلهد د د احلك مي ددة الرامي ددة إىل
حت ا طار القا وامل ي ي لقائدة األشياص ذوج ا عاقة.
 -119وأعددرب وفددد مجه ريددة ك د را عددن امتنا ددم لوما يددة وف د د لتقدددعها أي د لة م ددبقاأل مددن أجددس
احل ار التقاعلي وقدم ردوداأل عليها .وأشار إىل أن خطة الملمس ال طنية املتمللقة حبق ا ا ان قدد
ضم الت صيات املنبوقة عن اآلليات الدولية حلق ا ا ان .وأُيندت مهمة رصد تنقيل خطدة
الملمس هله إىل ل ييايات حق ا ا ان اللج ترأيم وزارة الملدل .وأيدت احلك مة قدرار
لد د حقد د ا ا ددان املتملل ددق ابآللي ددات ال طني ددة ع ددداد التق ددارير واملتا مل ددة .ويت ددن احلك م ددة
اجلديدددة قددا انأل أيايددياأل جديددداأل رد ن حقد ا ا ددان يددن علد ايددتحداد آليددة شدداملة ملتا ملددة
خطددة الملمددس ال طنيددة املتمللقددة حبق د ا ا ددان والت صدديات املقدمددة مددن اهلي ددات الدوليددة حلق د ا
هله الململية.
ا ان وللتراور مع اجملتمع املد
 -120وقال إن تطبيق ا عدام قد أُلغدي مدن حيدث ال اقدع مجه ريدة كد را مندل عدام .1997
غري أن إلغاء هدله الملق دة يتطلد الن در ع امدس كودرية دا فيهدا الدرأج الملدام وال دمات احملدددة
للن ام اجلنائي .ويت ق الت ديق عل الربوت ك ل ارختيارج الوا امللحق ابلملهد الددو ا داص
ابحلق ا املد ية وال يايية اهلادف إىل إلغاء عق ة ا عدام علد مدا إذا كا د احلك مدة يدتقرر
أم ر إلغاء هله الملق ة.
 -121وق ددد قُي ددد ط دداا تطبي ددق ق ددا ن األم ددن الد د طل ال ددلج يه دددف إىل محاي ددة األم ددن والن ددام
الدعقراطي و خِّ
االت تدا ري خاصة لترن إياءة ايتملمال هدلا القدا ن .وانقرد اجلممليدة ال طنيدة
مررو قا ن لغاء املادة  6-92من القا ن اجلنائي المل كرج .وييت اصدس تنقديح قدا ن الترمدع
والت دداهر م ددن أج ددس وض ددع ممل ددايري ددددة ضد د لق ددر ،قيد د د علد د امل دداهرات وت ي دديع ط دداا
الترمملات اليت ر ا ع لررط ا خطار امل بق و راء ام إلك و لإلخطار.
دال الملمدس وللمملاقبدة علد
 -122وأ لعو ال فدد عدن وجد د ضدماانت للم داواة د اجلن د
أفملددال التحددري اجلن ددي .و قح د احلك مددة قددا ن ال ددحة الملقليددة والرعايددة غيددة محايددة حق د ا
ا ددان املكق لددة ل شددياص الددلين يملددا ن مددن مردداكس تتمللددق ابل ددحة الملقليددة محايددة فملالددة
ا ذلا من خالل تردديد املتطلبدات وا جدراءات املتمللقدة إبدخدال األشدياص إىل امل تردق
عل غري إراد م.
 -123وكددرر ال فددد ا شددارة إىل التدددا ري املت عيددلة حلمايددة حقد ا الملمددال املهدداجرين .وقددال إن ددام
ت دراخي الملمددس ييي ددع ملأيددد مددن التنقدديح .وإن قددا ن الالج د قددد عددا أوجددم الق د ر ر د ن
إجراءات طلبات اللر ء وارعد اف دقة الالجدو .وكقدس هدلا القدا ن مللتم دي اللرد ء اريدتقادة
من اريدتحقاقات ارجتماعيدة وإمكا يدة ال صد ل إىل يد ا الملمدس وإمكا يدة احل د ل علد م دكن
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وعلد الدددعم الطدديب والتمللدديم .وُقددلت عدددة تدددا ري ددا ذلددا التمللدديم للت دددج ملرددكليت التمييددأ
الملن ددرج وكددره األجا د  .و عددام  2017ألغد احلك مددة اختبددار حتديددد ا صددا ة قددريوس قد
املناعة البررية/ا يدز اللج ُجيرى ِّ
ك را.
ملدريي اللغة ا كليأية األجا
 -124وأ لعددو ال فددد عددن األحكددام القا يددة الدديت جتددرم ارغت دداب الأوجددي وعددن التدددا ري املتيددلة
 .وأ لعو ال فدد عدن ا طد ات
لتملأيأ التمتع ابحلق حرية التملبري ا ذلا التملبري عل ا
قط ددا
املتي ددلة ملكافح ددة ارجت ددار ابلن دداء امله دداجرات وحلماي ددة حقد د ا األش ددياص المل ددامل
الملمالة غري الن امية وللحد من الققر وزادة احلد األدىن مل ت ى اململيرة.
 -125وأ لعددو ال فددد عددن تدددا ري اعتُ ِّمدددت ملنددع تملددر ،األطقددال ل د ء اململاملددة والملن د ترددمس
الكر املبكر عن حدارت إيداءة مملاملدة الطقدس وتقددا الددعم إىل األطقدال ال دحاا ووضدع
أحكددام قا يددة تددن علد فددر ،عقد ابت شددديدة علد اجلندداة ق دداا إيدداءة مملاملددة األطقددال
ولاريددة الملن د ضدددهم .وأشددار ال فددد إىل تن دديم محددالت للت عيددة الملامددة وتوقي د ال الدددين ملنددع
إي دداءة مملامل ددة األطق ددال .و ددلل احلك م ددة أي د داأل جه د داأل خاص ددة ملن ددع الملند د اجلن ددي والملند د
وع دِّ أف دراد
الملددائلي ولددأادة الملق ددة املقروضددة عل د اجلندداة ولتملأيددأ الدددعم املقدددم إىل ال ددحااُ .
شرطة متي ن كس مركأ من مراكأ الررطة ململاجلة حارت الملن الملائلي.

 -126ورداأل عل د البيددان املدددىل ددم ر د ن  12ام درأة كددن قددد فددررن مددن مجه ريددة ك د را الرددملبية
الدعقراطيددة قددال ال فددد إن ه د رء الن د ة فددررن إىل مجه ريددة ك د را حددل إراد ددن .ووفددرت هلددن
احلك مة احلماية ا ا ية والدعم الالزم لاليتقرار مولما فملل مع أكور من  30أل شدي
فروا هم أي األ من مجه رية ك را الرملبية الدعقراطية ويملير ن البلد.
 -127وترى احلك مة أن ارتقاقية الدوليدة حلمايدة حقد ا مجيدع الملمدال املهداجرين وأفدراد أيدرهم
تتملار ،مع الق ا ال طنية ذات ال لة .و ال ق عينم االت احلك مة تدا ري ل مان محاية
الملمال املهداجرين مدن التمييدأ واريدتبملاد .وواصدل احلك مدة إجدراء حبد د مقار دة رد ن القد ا
الدولية واحمللية من أجس حتديد التملديالت اليت يلأم إدخاهلا علد التردريملات احملليدة قبدس الت دديق
عل د الربوت ك د ل ارختي ددارج رتقاقي ددة مناه ددة التمل ددلي وغ ددريه م ددن ض ددروب اململامل ددة أو الملق ددة
القايية أو الالإ ا ية أو املهينة وارتقاقية الدولية حلماية مجيع األشياص مدن ارختقداء الق درج
وارتقاقيات األيايية ملن مة الملمس الدولية.
 -128وذكددر ال فددد أن مجه ريددة ك د را الدديت د مددن حت د ركددام احلددرب قددد حقق د ا د األ
اقت اداأل إىل جا األخل ابلدعقراطيدة وتملأيدأ حقد ا ا دان .يدد أن يدل ك درب الدعقراطيدة
مل يكن يهالأل وقد خا ،البلد إصالحات وحتدات ش  .وظس اجملتمع املد يركس ق ة دافملة
عمليددة التغل د عل د كوددري مددن التحدددات .وقددد حددددت احلك مددة اجلديدددة هدددفاأل ق امددم ندداء
تمددع يتم ددا بددادغ ا دداف والملدالددة واحد ام حقد ا ا ددان .ويددلم احلك مددة ابحلاجددة
إىل حت محاية حق ا ا ان مدن أجدس ال فداء ابلتأاما دا الدوليدة .ويدتملك ييايدة احلك مدة
ال حق ا ا ان الت صيات املقدمة كرأء من اريتملرا ،الدورج الرامس.
 -129و ا تددام أكددد ال فددد مددن جديددد التدأام احلك مددة امل ددتمر لن تملمددس مددع اجملتمددع الدددو
مجه ريددة ك د را وكددللا عل د ال ددمليد
مددن أجددس إجيدداد تمددع ر يُد عك فيددم أحددد خل د الرك د
الدو  .وقال إ م لدي قددور لدد واحدد أن ي دمن قدرده حقد ا ا دان الملامليدة ولدللا فدلن
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الت امن والتملداون يديك انن حدامسي األمهيدة .ويديك ن مدن املهدم احلقدا علد الت اصدس والتقاعدس
م ددع اجملتم ددع امل ددد ال دددو علد د حند د فمل ددال وحر ددد اململرف ددة اجلماعي ددة امل ددتقاة ل ددي فق ددط م ددن
األشددياص الددلين ُحرم د ا مددن حق د قهم ال اجبددة ولكددن أي داأل مددن مجاعددات اجملتمددع املددد وا درباء
والقطددا ا دداص علد ال ددمليد الد طل .ولددللا فددلن احلك مددة يت اصددس الملمددس للم ددي قدددماأل
تملأيأ ومحاية حق ا ا ان عل ال مليدين ال طل والدو .

اثنيا -االستنتاجات و/أو التوصيات

 -130نظرررت مجهوريررة كرروراي ص التوصرريات الررأ نار حلوردمر أثنرراء احلرروار التفرراعلي والررأ ترررد
فيما يلي وحتظى هذه التوصيات بتأييدها:
مواصررلة التعرراون مررل منظمررة العمررل الدوليررة بشررأن التلررديق علررى
1-130
اتفانيات العمل األساسية (أوزبكستان)؛
التلررديق علررى االتفانيررات األساسررية األربررل ملنظمررة العمررل الدوليررة
2-130
بشأن احلرية النقابية وحظر السخرة أو العمل اجلربي (إسبانيا)؛
التل ررديق عل ررى ابن رري االتفاني ررات األساس ررية األرب ررل ملنظم ررة العم ررل
3-130
الدوليررة بشررأن احلريررة النقابيررة واايررة حررق التنظرري النقررام واحلررق ص التنظرري النقررام
وص املفاوضة اجلماعية وبشأن السخرة وحترمي السخرة (السويد)؛
النظر ص التلرديق علرى االتفانيرات األساسرية األربرل ملنظمرة العمرل
4-130
الدولي ررة بش ررأن احلري ررة النقابي ررة واحل ررق ص تنظ رري النق رراابت العمالي ررة وص املفاوض ررة
اجلماعية وبشأن حترمي السخرة والعمل اجلربي (نيكاراغوا)؛
التعجيررل اراجعررة القرروانة االيررة واملمارسررات اإلداريررة ات اللررلة
5-130
بغية تيسر التلرديق علرى االتفانيرات األساسرية األربرل ملنظمرة العمرل الدوليرة الرأ
مل تلدق عليها مجهورية كوراي بعد (أوغندا)؛
النظررر ص تعررديل التشرريعات االيررة لهير ادا للتلررديق علررى عرردد مررن
6-130
االتفانيات اإلنليمية والدولية الرئيسية األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان (الفلبة)؛
مواصررلة دع ر أعمررا مكتررب سرريو التررابل ملفوضررية األم ر املت رردة
7-130
السامية حلقوق اإلنسان (الياابن)؛
8-130

مواصلة اإلسهام جبهودها ص جملس حقوق اإلنسان وص آلياته (ميامنار)؛

مواصررلة عملهررا اجليررد املتمثررل ص اإلسررهام ص أعمررا األمر املت رردة
9-130
وآلياهتا املعنية حبقوق اإلنسان (بواتن)؛
 10-130اعتمرراد التش رريعات الالزمررة لخررمان اختيررار وتعيررة أعخرراء اللجنررة
الوطني ررة الكوري ررة حلق رروق اإلنس رران اس ررتنادا إف عملي ررة ي ررفافة وتش رراركية ابلكام ررل
وكفالة استقاللية أعخائها وضمان لتعها اوارد كافية (غواتيماال)؛
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 11-130مواصلة تعزيز اللجنة الوطنية الكورية حلقوق اإلنسان وفقا للمبراد
املتعلقررة اركررز املتسسررات الوطنيررة لتعزيررز واايررة حقرروق اإلنسرران (مبرراد ابريررس)
مل إيالء اهتمرام خرال لتعيرة رئريس اللجنرة ابلتشراور مرل مجاعرات اينتمرل املرد
واجلهات املعنية األخرى صاحبة امللل ة (مجهورية مولدوفا)؛
 12-130تس رريل وت ر ة التقرردم ص وضررل خ ررة العمررل الوطنيررة الثالثررة املتعلقررة
حبقوق اإلنسان اشاركة كاملة من كافة اجلهات صاحبة امللل ة (إندونيسيا)؛
 13-130النظر ررر ص التعجير ررل ابعتمر رراد خ ر ررة عمر ررل وطنير ررة اثلثر ررة بشر ررأن حقر رروق
اإلنسان تكون امتدادا للخ ة الثانية الأ نار حلوفذت ص الفرتة ( ٢٠١٦-٢٠١٢إثيوبيا)؛

 14-130تس رريل عمليررة اعتمرراد خ ررة العمررل الوطنيررة الثالثررة املتعلقررة حبقرروق
اإلنسان ابلتعاون الوثيق مل اينتمل املد (جورجيا)؛

15-130
السعودية)؛

مواصلة بذ اجلهود لتعزيز وااية حقروق اإلنسران (اململكرة العربيرة

 16-130تعزي ررز الت ررداب الرامي ررة إف إص ررالا إطاره ررا الق ررانو حلماي ررة حق رروق
اإلنسان ص ضوء التلورات السياسية والقانونية واالجتماعية (ميامنار)؛
 17-130اختا خ وات جديرة ابلثقة ص اجتراه تعمري مراعراة املنظرور اجلنسرا
وتعزيز مبدأ األجر املتساوي عن العمل املتساوي (اهلند)؛
 18-130تكثيف التداب اهلادفة إف معاجلة الفجوات مرن حيرا املسراواة برة
اجلنسة ص ايناالت االجتماعية واالنتلادية والسياسية (انميبيا)؛
 19-130مواصلة وضل تداب تكفل عدم التمييرز ضرد املررأة وتع حلرزز املسراواة
بة اجلنسة (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية)؛
 20-130مواصررلة اختررا إج رراءات يكررون اهلرردا منهررا هررو احلررد مررن السررلو
التمييزي ضد املرأة (صربيا)؛
 21-130مواص ررلة إ رراد ت ررداب عملي ررة لتنفي ررذ اإلط ررار امل ررنق عل ررى اللر رعيدين
الوطين واالي لت قيق املساواة بة اجلنسة وملكاف ة التمييز ضد املرأة (سنغافورة)؛
 22-130ونررف الررنهت التمييررزي الررذي يت لررب خخرروع العمررا األجانررب ص
خمتلررف الق اعررات دون غ ر ه لالختبررار اإللزامرري لت ديررد اإلصررابة بف ر و نق ر
املناعة البشرية/اإليدز وهو ما ال يت لبه ص حالة املواطنة الكورية (اهلند)؛
 23-130اختر ررا التر ررداب ابسر ررتمرار حلماير ررة حقر رروق امل ر ررأة وال فر ررل والف ر ررات
املهمشة األخرى (نيبا )؛
 24-130اختر ررا التر ررداب ابسر ررتمرار حلماير ررة حقر رروق امل ر ررأة والف ر ررات املهمشر ررة
األخرى (زامبيا)؛
 25-130زايدة اجله ررود الرامي ررة إف خل ررق ال ررو م ع ررن طري ررق مكاف ررة التميي ررز
الذي ال مربر له بة املواطنة واألجانب املقيمة ص مجهورية كوراي (إثيوبيا)؛
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 26-130وضل خ ة عمل وطنيرة لتنفيرذ املبراد التوجيهيرة املتعلقرة ابألعمرا
التجارية وحقوق اإلنسان (ملر)؛
 27-130بذ مزيد من اجلهود ملنل العنف اجلنسي والعنرف العرائلي علرى حنرو
ما أيارت إليه هي ات املعاهدات املعنية (الياابن)؛
 28-130مواص ررلة اخت ررا ت ررداب ملن ررل جر ررائ العن ررف الع ررائلي والت قي ررق فيه ررا
ومقاضاة مرتكبيها وتعزيز الرعاية املقدمة إف الخ ااي (ملديف)؛
29-130

مواصلة اجلهود الرامية إف القخاء على العنف العائلي (تونس)؛

 30-130اعتم رراد اسر ررتاتيجية ي رراملة ملن ررل العن ررف الق ررائ عل ررى ن رروع اجل ررنس
(العن ررف اجلنس ررا ) والت قي ررق عل ررى حن ررو ي ررامل ص ح ررواد العن ررف الع ررائلي ال ررأ
تستهدا السكان املهاجرين ومقاضاة مرتكبيه (س اليون)؛
 31-130تعديل التشريعات لخمان معانبرة مررتكا العنرف العرائلي ص الونرر
الذي تقوم فيه الدولة بت سة نظام دع الخ ااي (زامبيا)؛
 32-130مواصلة تنفيرذ اط رة الشراملة ملنرل العنرف العرائلي ارا ص لر عرن
طريق التوعية (سري النكا)؛
 33-130اختررا مزيررد مررن اط رروات بغيررة سررن تش رريعات يرراملة وعامررة ملنررل
العنف اجلنسا (تركيا)؛
 34-130مواصررلة اجلهررود الراميررة إف القخرراء علررى العنررف العررائلي مررن خررال
تنفيذ القانون اإلطاري املتعلق ابملساواة بة اجلنسة (أ ربيجان)؛
 35-130النظررر ص اعتمرراد اسررتاتيجية يرراملة للقخرراء علررى العنررف اجلنسررا
وال سيما العنف العائلي واالغتلاب الزوجي (ييلي)؛
36-130

جترمي االغتلاب الزوجي (هندورا )؛

 37-130تقاس أفخل ممارساهتا وجتارهبا ص مواجهرة الت ردايت الرأ صرادفتها
ص الوصو إف أيد ض ااي األلغام ضعفا (سري النكا)؛
38-130

تكثيف جهودها اجلارية ص جما حرية التعب والتجمل (اليوانن)؛

39-130

اعتماد ضماانت نانونية وعملية حلماية حرية التعب والتجمل (الربازيل)؛

 40-130ضمان حرية التعب وتكوين اجلمعيات بشكل سلمي واايرة أنشر ة
املدافعة عن حقوق اإلنسان وال سيما عن طريق تعزيز السياسات الوطنية الفعالة
حلماية مبادراهت (إي اليا)؛
 41-130مواصر ررلة بر ررذ اجلهر ررود ملتابعر ررة التوصر رريات املقدمر ررة ص االسر ررتعراض
الدوري الشامل السابق بشأن االحتجاجات السلمية (الياابن)؛
 42-130مواصلة مخاعفة اجلهود الرامية إف ضمان التمترل الكامرل ابحلرق ص حريرة
التجمررل وتك روين اجلمعيررات بشرركل سررلمي والت قيررق ص الشرركاوى املتعلقررة ابسررتخدام
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عناصررر أمررن الدولررة للقرروة علررى حنررو مفرررال ضررد الناير ة االجتمرراعية وممثلرري مجاعررات
حقوق اإلنسان وكذل ضد ممثلي النقاابت (مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 43-130ضمان الت قيق الفوري والنزيه ص االهتامرات والشركاوى املتعلقرة امارسرة
العنف والرتهيب واملخايقة ضد املدافعة عن حقوق اإلنسان وارانبته (إكوادور)؛
 44-130وضل وتنفيذ خ ة عمل وطنية حمددة لدع جهود احلكومة ص جمرا
التلرردي لالجتررار ابلبشررر وتعزيررز التنسرريق فيمررا بررة الوكرراالت (اململكررة املت رردة
لربي انيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 45-130اختررا مزيررد مررن التررداب ملكاف ررة االجتررار ابأليررخال وخاصررة النسرراء
واألطفا واالستغال اجلنسي عن طريق ضمان اإلنفا الفعا للقانون اجلنائي وتقدمي
ما يلزم من مساعدة وااية إف الخ ااي ص مجيل مراحل الت قيق واااكمة (اتيلند)؛
 46-130زايدة اجلهود الرامية إف جتررمي االجترار ابلبشرر واخترا الترداب الالزمرة
ملنعه (كولومبيا)؛
47-130

إنشاء آلية فعالة لت ديد ض ااي االجتار ابلبشر (االحتاد الروسي)؛

 48-130مواص ررلة ب ررذ اجله ررود لتنق رري وتنفي ررذ ن ررانون دعر ر األس ررر الوحي رردة
الوالررد بغيررة األخررذ بتررداب تكفررل للنسرراء وال سرريما األمهررات العررازابت إمكانيررة
احللررو  -دون خرروا مررن التمييررز  -علررى العمررل واملسرراواة ص األجررر واحلقرروق
الزوجيررة و ل ر متابع رةا للتوصرريات الررواردة ص الفق ررات  ٢٨-١٢٤و٢٩-١٢٤
و ٣٦-١٢٤و ٤٧-١٢٤مررن تقريررر الفريررق العامررل املعررين ابالسررتعراض الرردوري
الشامل عن جولة االستعراض السابقة (هايأ)؛
49-130

حتسة إنفا نانون دع األسر الوحيدة الوالد (النرويت)؛

50-130
العمل (ن ر)؛

بذ مزيد من اجلهود لزايدة إمكانية استفادة الشباب والنساء سوق

51-130

مواصلة ضمان حقوق العمل (ب و)؛

 52-130مواصررلة بررذ اجلهررود لسررد الفجرروات الررأ ال ترزا نائمررة مررن حيررا
يروال العمل بة العما غ النظامية والعما النظامية (إسرائيل)؛
 53-130تكثيررف اجلهررود للقخرراء علررى الفرروارق بررة املرروقفة العرراملة بعقررود
دائمة واأليخال الذين ال ميلكون عمالا اثبتا (بيالرو )؛
 54-130مواص ررلة اجله ررود الرامي ررة إف حتسر ررة خ رردمات الرعاي ررة االجتماعير ررة
املقدَّمة لدع األيخال امللابة أبمراض عقلية ولدجمه ص اينتمل (صربيا)؛

 55-130مواصلة اسرتعراض وتنقري التشرريعات والسياسرات والرربامت ات اللرلة
بغي ررة ت رروف مزي ررد م ررن احلماي ررة واط رردمات والف رررل للمس ررنحلة لتمكي ررنه م ررن أن يعيشر روا
ييخوخته بكرامة ويستمروا ص اإلسهام ص اينتمل ما أمكنه ل (سنغافورة)؛
56-130
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57-130

اختا التداب الالزمة ملكاف ة الفقر بة املسنحلة (اجلزائر)؛

59-130

تعزيز نظام احلماية االجتماعية وزايدة ااية حقوق املسنحلة (اللة)؛

 58-130النظررر ص وضررل خ ررة رئيسررية تنخرروي حتتهررا خمتلررف املبررادرات الررأ
صممر حلماية حقوق كبار السن تلبيةا الحتياجاهت املتزايدة (إسرائيل)؛
ا

 60-130مواصلة اجلهرود املبهررة الرأ تبرذ حالير ا لخرمان حلرو مرا ال يقرل
ع ررن  ٧٠ص املائ ررة م ررن املس ررنحلة ال ررذين تتج رراوز أعم رراره  ٦5عامر را عل ررى ال رردخل
األساسي على الن و املبة ص نظام املعايات التقاعديرة األساسرية جلمهوريرة كروراي
(برو دار السالم)؛
 61-130مواص ررلة إرس رراء املمارس ررات اجلي رردة مث ررل نظر ر املعاي ررات التقاعدي ررة
للمسنة واملعانة (بواتن)؛
 62-130مراجع ررة اس ررت قانات نظ ررام املعاي ررات التقاعدي ررة األساس ررية لكب ررار
السن بغية ضمان حلوهل على ما يكفي لتغ ية تكاليف املعيشة و ل ابلتشراور
الكامل مل ممثليه (هايأ)؛
 63-130تنفي ررذ الت ررداب الرامي ررة إف تيسر ر إمكاني ررة احلل ررو عل ررى الرعاي ررة
الل ية والتعلي وال سيما للاحل أكثر السكان ضعف ا (أنغوال)؛
 64-130إجناز اط ط احلكومية الرامية إف توسيل ن اق التعلي اإللزامي لكي
يشمل املدار الثانوية (برو دار السالم)؛
65-130

تشجيل التثقيف والتوعية ص جما حقوق اإلنسان (أرمينيا)؛

 66-130برذ جهرود أكرررب لتنفيرذ التررداب الوطنيرة الراميررة إف ضرمان التوفيررق
بررة العمررل واملسررتوليات األس ررية مررن أجررل حتسررة مشرراركة امل ررأة ص سرروق العمررل
(دولة فلس ة)؛
 67-130اختررا مزيررد مررن اط رروات لتشررجيل زايدة نسرربة النسرراء ص املناصررب
اإلدارية ص املتسسات العامة ومتسسات األعما اطاصة (بلغاراي)؛
 68-130مخاعفة اجلهود لزايدة لثيل املرأة ص مناصب صنل القرار واحلد من
فجوة عدم املساواة ص األجر بة الرجل واملرأة (كولومبيا)؛
 69-130تكثيف اجلهود للقخاء على الفجوة ص األجور بة اجلنسة ولتعزيرز
لثيل املرأة ص الشتون السياسية واالنتلادية (السودان)؛
 70-130مواصلة اجلهود لتعزيز املساواة بة املرأة والرجل عن طريق تشجيل
التمثيل املتوازن ص مناصب صنل القرار وحتقيق املساواة ص سوق العمل وص جمرا
رايدة األعما اا ص ل املساواة ص األجر ص مجلة أمور (نيكاراغوا)؛
 71-130اختررا تررداب فعالررة لرفررل مكانررة املررأة ومكاف ررة العنررف ضررد املررأة
والقخاء على التمييز ضد املرأة (اللة)؛
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 72-130ضر ررمان إمكانير ررة الوصر ررو إف العدالر ررة للنسر رراء األجنبير ررات اللر رروا
يلب ن من ض ااي العنف املنزيل واالعتداء اجلنسري واالجترار ابلبشرر وغر لر
من أيكا العنف (االحتاد الروسي)؛
 73-130مواصررلة اجلهررود لتعزيررز واايررة حقرروق ال فررل ولرردمت تعلرري حقرروق
ال فل ص املناهت الدراسية ابملدار (ن ر)؛
 74-130اختررا ت ررداب نانوني ررة لترروف املراف ررق وال رردع ل طفررا عل ررى الن ررو
املالئ وال سيما األطفا وو اإلعانة (تيمور  -ليشأ)؛
 75-130فرض حظر ص القانون واملمارسرة علرى اسرتخدام العقوبرة البدنيرة ضرد
األطفا ص مجيل األماكن اا ص ل دور األيتام ومراكز رعاية األطفا (إكوادور)؛
 76-130تعزيررز اإلطررار املتسسرري والقررانو ملكاف ررة العنررف ضررد األطفررا
وال سيما العنف اجلنسي (اجلزائر)؛
 77-130مواصررلة بررذ اجلهررود لت س رة فرررل األيررخال وي اإلعانررة ص
احللو على الرعاية الل ية (ليبيا)؛
التوسررل ص خردمات الرعايررة واملسرراعدة
 78-130مواصرلة جهودهررا الراميرة إف حل
املقدمة إف مجيل األيخال وي اإلعانة (بلغاراي)؛
 79-130اايررة األيررخال وي اإلعانررة املررودعة ص مستشررفيات األم رراض
النفسررية م ررن العن ررف واإلي ررذاء وإس رراءة املعامل ررة م ررن خ ررال إنش رراء آلي ررات رص ررد
مستقلة (إكوادور)؛
 80-130إلغرراء العررالج اإلجبرراري واايررة األيررخال وي اإلعانررة املررودعة ص
مستشفيات األمراض النفسية من العنف واإليذاء وسوء املعاملة (تيمور  -ليشأ)؛
 81-130مواصلة تعزيز القوانة واألنظمة الوطنية بغية جتنيب العما املهراجرين
التعرض للعنف والتمييز ومواصلة التوعية ابلتنوع الثقاص (إندونيسيا)؛
 82-130ترروف احلمايررة الفعالررة للعمررا املهرراجرين ومعاجلررة مسررألة اسررتغال
العما املهاجرين (اللة)؛
83-130

اختا تداب لت سة يروال العمل ابلنسبة إف العما املهاجرين (فرنسا)؛

 84-130حتسررة التررداب الراميررة إف تعزيررز حقرروق العمررا املهرراجرين واايتهررا
وضررمان أوضرراع عمررل تكررون أكثررر عرردالا وأمرراانا فخرالا عررن الت لحلرري بدرجررة أكرررب مررن
اللرامة ص إنفا نانون العمل ومعانبة أرابب العمل الذين ينتهكون القانون (اتيلند)؛
 85-130مواص ر ررلة ب ر ررذ اجله ر ررود لتش ر ررجيل التب ر رراد الثق ر رراص ب ر ررة املقيم ر ررة
واملهاجرين (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية).
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 -131نظرررت مجهوريررة كرروراي ص التوصرريات الررأ نار حلوردمر أثنرراء احلرروار التفرراعلي والررأ وترررد
فيما يلي وهي توصيات أحاطر هبا علم ا:
التلر ررديق علر ررى االتفانير ررة الدولير ررة حلماير ررة حقر رروق مجير ررل العمر ررا
1-131
املهاجرين وأفراد أسره (س اليون) (غواتيماال) (هندورا ) (ن غيزستان)؛

التلديق علرى اتفانيرة منظمرة األمر املت ردة للرتبيرة والعلر والثقافرة
2-131
(اليونسكو) ملكاف ة التمييز ص جما التعلي (الكونغو)؛
اإلفراج فورا عن مواطنات مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية الر ١٢
3-131
اللوا اختا فن ص عهد النظام السابق والسيدة كي ريون هروي الرأ قلرر تنايرد
إعادهتررا إف أسرررهتا وتقرردمي املسررتولة عررن االخت رراا إف القخرراء (مجهوريررة كرروراي
الشعبية الدميقراطية).
 -132س ررتنظر مجهوري ررة ك رروراي ص التوص رريات التالي ررة وس ررتقدم ردوده ررا عليه ررا ص الون ررر
املناسب ولكن نبل حلو موعد انعقاد الدورة السابعة والثالثة ينلس حقوق اإلنسان:
االنخمام إف االتفانية الدولية حلماية مجيل األيخال مرن االختفراء
1-132
القسري (العراق)؛
النظررر ص التلررديق علررى االتفانيررة الدوليررة حلمايررة مجيررل األيررخال
2-132
من االختفاء القسري (تونس)؛
التلر ررديق علر ررى االتفانير ررة الدولير ررة حلماير ررة مجير ررل األير ررخال مر ررن
3-132
االختفر ر رراء القسر ر ررري (أوروغر ر ررواي) (كوسر ر ررتاريكا) (سويس ر ر ررا) (اجلبر ر ررل األس ر ر ررود)
(كازاخستان) (س اليون)؛
التلررديق علررى الربوتوكررو االختيرراري الثررا املل ررق ابلعهررد الرردويل
4-132
اطال ابحلقروق املدنيرة والسياسرية اهلرادا إف إلغراء عقوبرة اإلعردام (كوسرتاريكا)
(أنغوال) (السويد) (أملانيا)؛
النظررر ص التلررديق علررى الربوتوكررو االختيرراري الثررا املل ررق ابلعهررد
5-132
الدويل اطال ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادا إف إلغاء عقوبة اإلعدام (منغوليا)؛
تسرريل عمليررة التلررديق علررى الربوتوكررو االختيرراري املل ررق ابلعهررد
6-132
الدويل اطال ابحلقوق املدنية والسياسية (توغو)؛
التلديق علرى الربوتوكرو االختيراري املل رق ابلعهرد الردويل اطرال
7-132
ابحلقوق االنتلادية واالجتماعية والثقافية (بنن)؛
التل ررديق عل ررى الربوتوك ررو االختي رراري التفاني ررة مناهخ ررة التع ررذيب
8-132
وغر ه مررن ضررروب املعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو املهينررة مررن أجررل
إنشاء آلية ونائية وطنية (ييلي)؛
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التعجيل ابلعمليات اجلارية الرأ تقرود إف التلرديق علرى الربوتوكرو
9-132
االختياري التفانية مناهخة التعذيب وغ ه من ضرروب املعاملرة أو العقوبرة القاسرية
أو الالإنسانية أو املهينة (غاان)؛
 10-132النظر ص االنخمام إف الربوتوكو االختياري التفانية مناهخرة التعرذيب
وغ ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (تونس)؛
 11-132التل ررديق عل ررى الربوتوك ررو االختي رراري التفاني ررة مناهخ ررة التع ررذيب
وغ ر ر ر ه مر ر ررن ضر ر ررروب املعاملر ر ررة أو العقوبر ر ررة القاسر ر ررية أو الالإنسر ر ررانية أو املهينر ر ررة
(كازاخستان) (تركيا) (الدامنر ) (غواتيماال) (الربتغا ) (أوروغواي)؛
 12-132التلررديق عل ررى الربوتوكررو االختي رراري التفانيررة حق رروق األي ررخال
وي اإلعانة (توغو) (غواتيماال) (غاان)؛
 13-132النظر ص التلديق على االتفانية الدولية حلماية حقوق مجيل العما
املهاجرين وأفراد أسره (إندونيسيا) (السنغا ) (الفلبة)؛
 14-132النظر ص االنخمام إف االتفانية الدولية حلمايرة حقروق مجيرل العمرا
املهاجرين وأفراد أسره (ب و) (السودان)؛
 15-132مواصلة دراسة مسألة االنخرمام إف االتفانيرة الدوليرة حلمايرة حقروق
مجيل العما املهاجرين وأفراد أسره (بيالرو )؛
 16-132التلررديق علررى اتفانيررة عرردم تقررادم ج ررائ احلرررب واجل ررائ املرتكبررة
ضد اإلنسانية (أرمينيا)؛
 17-132التلررديق علررى تعررديالت كمبرراال لنظررام رومررا األساسرري للم كم ررة
اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان (تعديالت كمباال) (ليختنشتاين)؛
18-132

التونيل على معاهدة حظر األسل ة النووية (غواتيماال)؛

لكررن مررن
 19-132اعتمرراد اإلصررالحات والتررداب التش رريعية املشررار إف أ ررا حل
التلديق على االتفانيات والربوتوكوالت املتبقية (كوت ديفوار)؛
 20-132النظررر ص سر ب حتفظهررا علررى املررادة  ٢٢مررن العهررد الرردويل اطررال
ابحلقوق املدنية والسياسية (ألبانيا)؛
 21-132العم ررل بش رركل بن رراء وتع رراو م ررل اللجن ررة املعني ررة حبق رروق األي ررخال وي
اإلعانة وال سيما فيما يتعلق ابأليخال وي اإلعانة النفسية (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 22-132اعتمر رراد عملير ررة واض ر ر ة تقر رروم علر ررى أسر ررا اجلر رردارة عنر ررد اختير ررار
املري ر ر ة علر ررى اللر ررعيد الر رروطين النتخر رراابت هي ر ررات معاهر رردات األم ر ر املت ر رردة
(اململكة املت دة لربي انيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 23-132تعزيررز واليررة اللجنررة الوطنيررة الكوريررة حلقرروق اإلنسرران اررا ميكنهررا مررن
زايرة أماكن االحتجاز وإجرراء الت قيقرات لكري يتسرا هلرا االضر الع بعملهرا علرى
حنو فعا بوصفها آلية وطنية ملنل التعذيب والنظر بناء علرى لر ص االنخرمام
GE.17-23434
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إف الربوتوكررو االختيرراري التفانيررة مناهخررة التعررذيب وغ ر ه مررن ضررروب املعاملررة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (مجهورية مولدوفا)؛
24-132

تيس إجراءات أتسيس أحزاب جديدة (العراق)؛

 25-132إلغاء "نانون األمرن الروطين" املنراهق حلقروق اإلنسران هرو والقروانة
األخرررى الررأ تتعررارض مررل املعرراي الدوليررة حلقرروق اإلنسرران وكررذل "نررانون حقرروق
اإلنسان ص كوراي الشمالية" االستفزازي (مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية)؛
 26-132إنرار تشريعات عامة ملكاف ة التمييز تشرمل صرراحة مجيرل منراحي
احلياة وحتظر التمييز ألي سبب من األسرباب وال سريما علرى أسرا العررق وامليرل
اجلنسي واهلوية اجلنسانية (هندورا )؛
 27-132القيررام دون إب رراء ابعتمرراد نررانون يررامل ملكاف ررة التمييررز ظ ررر
مجيررل أيرركا التمييررز اررا ص لر التمييررز القررائ علررى العرررق ونرروع اجلررنس وامليررل
اجلنسي واهلوية اجلنسانية (سلوفينيا)؛
 28-132وضل نانون يامل ملكاف رة التمييرز ظرر مجيرل أيركا التمييرز ارا ص
ل تل الأ تقوم على العرق ونوع اجلنس واجلنسية وما إف ل (بنغالديش)؛
29-132
(إسبانيا)؛

اعتمرراد نررانون يررامل ملكاف ررة التمييررز يتنرراو مجيررل أسررباب التمييررز

 30-132السررعي إف سررن نررانون يررن علررى حظررر العنررف والتمييررز ومكاف ررة
خ اب كره األجانب ومجيل أيكا التمييز العنلري (ملر)؛
31-132
(جورجيا)؛

مواصررلة العمليررة الخرررورية العتمرراد نررانون يررامل ملكاف ررة التمييررز

 32-132اعتماد تشريعات كاملة ملكاف ة التمييرز تتنراو مجيرل منراحي احليراة
وحتظررر ص رراحة مجيررل أسررباب التمييررز وال سرريما تل ر القائمررة علررى العرررق وامليررل
اجلنسي واهلوية اجلنسانية (ألبانيا)؛
 33-132إنر ررار تشر رريعات عام ررة ملكاف ررة التميي ررز تش ررمل صر رراحة مجي ررل من رراحي
احليرراة وتاعر حلورا التمييررز وحتظررره أاياكانررر أسرربابه مررل اختررا تررداب ملكاف ررة مجيررل أيرركا
التعب عن الت يز ومظاهره مثل خ اب الكراهية والعنلرية وكره األجانب (نيكاراغوا)؛
 34-132اعتم رراد تشر رريعات ي رراملة ملكاف ررة التميي ررز تتن رراو صر رراحة مجي ررل
مناحي احلياة وحتظر التمييز أاي كانر أسبابه (تركيا)؛
 35-132مواصررلة ت بيررق اس ررتاتيجياهتا وخ هررا والعمررل مررن أجررل اعتمرراد
تشرريعات يرراملة ملكاف ررة التمييررز وتخررمينها العقرروابت الررأ تتناسررب مررل خ ررورة
اجلرمية (دولة فلس ة)؛
 36-132اعتماد تشريعات عامة ملكاف ة التمييرز أاي كانرر أسربابه وال سريما
التمييررز القررائ علررى العرررق أو امليررل اجلنسرري أو اهلويررة اجلنسررانية وتعزيررز ا ليررات
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الراميررة إف إ رراء اسررتخدام اط رراب املتسر بكررره األجانررب ضررد املهرراجرين واألسررر
املتعددة الثقافات (كولومبيا)؛
 37-132سررن نرروانة يرراملة ملكاف ررة التمييررز وال سرريما التمييررز القررائ علررى
العرق ونوع اجلنس واإلصابة بف و نق املناعة البشرية/اإليدز (بوتسواان)؛
 38-132اعتماد نانون يامل ملكاف ة التمييز اا ص ل ااية املثليرات واملثليرة
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسة (أسرتاليا)؛
 39-132اعتمرراد نررانون يررامل ملكاف ررة التمييررز بغيررة اايررة حقرروق اإلنسرران
للمثلي ررات واملثلي ررة ومزدوج رري املي ررل اجلنس رري ومغ ررايري اهلوي ررة اجلنس ررانية وح رراملي
صفات اجلنسة والف ات املهمشة األخرى (النرويت)؛
 40-132اعتماد نانون يامل ملكاف ة التمييز ظر التمييز القرائ علرى امليرل
اجلنسي ونوع اجلنس والدين واملعتقد والعرق (الدامنر )٢؛
 41-132سررن نرروانة عامررة ملكاف ررة التمييررز وخاصررة التمييررز ضررد املهرراجرين
واألنليات اإلثنية والدينية (املكسي )؛
42-132
(أوغندا)؛

اعتماد نانون يرامل ملكاف رة التمييرز مري حقروق مجيرل املهراجرين

 43-132مواصررلة وتكثيررف اجلهررود احلكوميررة اامررودة ص سرربيل تنفيررذ نرروانة
مكاف ررة التميير ررز مر ررن أج ررل التلر رردي جلمير ررل أن ررواع التعلر ررب وعر رردم املسر رراواة
وال سيما بسبب امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية (الربازيل)؛
 44-132اعتماد نانون عام ملكاف ة التمييز يشمل حظر التمييز القائ على
اهلويررة اجلنسررانية وامليررل اجلنسرري و ل ر لخررمان اايررة حقرروق املثليررات واملثليررة
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وحراملي صرفات اجلنسرة وإلغراء
أحك ررام ن ررانون العق رروابت العس رركري ال ررذي ظ ررر إنام ررة عالن ررات جنس ررية مثلي ررة
ابلرتاض رري ص ص ررفوا اجل رريش ويعان ررب عليه ررا وزايدة ال رروعي الع ررام بش ررأن ض رررورة
احرتام اهلوية اجلنسانية وامليل اجلنسي لكل فرد (فرنسا)؛
 45-132وض ررل إط ررار زم ررين لتق رردمي تشر رريعات مكاف ررة التميي ررز إف اجلمعي ررة
الوطنيررة وإلغرراء املررادة  )٦( ٩٢مررن القررانون اجلنررائي العسرركري بغيررة إ رراء القيررود
املفروضة على إنامة عالنات جنسية مثلية ابلرتاضي (آيرلندا)؛
 46-132مواصررلة بررذ اجلهررود اهلادفررة إف تعزيررز مكاف ررة العنل ررية والتمييررز
العنلري وكره األجانب (السنغا )؛
 47-132تعزيز التداب الرامية إف مكاف رة العنلررية والتمييرز العنلرري وكرره
األجانب وما يتلل بذل من تعلب (رواندا)؛
48-132
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 49-132مواصلة تعزيز آليات منل واست لا مجيل أيركا التمييرز وخ راب
ك ررره األجان ررب ال ررأ تس ررتهدا األجان ررب وامله رراجرين واألس ررر املتع ررددة الثقاف ررات
(مجهورية فنزويال البوليفارية)؛
 50-132اختررا تررداب فعالررة ملنررل اط رراب العنلررري وخ رراب كررره األجانررب
ومكاف ة استخدامه ضد غ املواطنة (كازاخستان)؛
 51-132تعزي ر ررز ا لي ر ررات الرامي ر ررة إف من ر ررل خ ر رراب ك ر ررره األجان ر ررب وإ ر رراء
استخدامه ص مجيل مناحي احلياة (تركيا)؛
 52-132مواصلة اجلهود الرامية إف مكاف ة التمييز العنلري وكرره األجانرب
عرن طريرق احلمرالت التثقيفيرة وارالت التوعيرة اإلعالميرة ص سرياق القرانون املتعلرق
ابألجانب (ليبيا)؛
 53-132إ اء املمارسة املتمثلة ص نشر مواد حتررض علرى التعلرب العنلرري
والعرني ص وسائط اإلعالم وعلى يبكة اإلنرتنر (االحتاد الروسي)؛
 54-132اختر ررا تر ررداب ملموسر ررة إضر ررافية ملكاف ر ررة كر ررل مر ررن كر ررره األجانر ررب
واسررتخدام خ رراب الكراهيررة والتمييررز ضررد األجانررب واملهرراجرين واألسررر املتعررددة
الثقافات (ن غيزستان)؛
 55-132تنفيررذ سياسررات وتررداب تعرراش بلررورة يرراملة خ رراب الكراهيررة عررن
طريق األطر التشريعية واملتسسية (س اليون)؛
 56-132تعديل القوانة ات الللة من أجل حتديد التمييز العنلري بوصفه
جرمية جنائية (ن غيزستان)؛
 57-132متابعر ررة التوصر ررية املقدمر ررة ص عر ررام  ٢٠١٢بشر ررأن تعزير ررز تش ر رريعاهتا
خبل ررول التميي ررز الق ررائ عل ررى املي ررل اجلنس رري واهلوي ررة اجلنس ررانية ال ررذي يع ر َّررب عن رره
ابس ررتخدام خ رراب الكراهي ررة وأعم ررا عن ررف والت قي ررق ص ح رراالت التميي ررز ه ررذه
ومعانبة اجلناة على حنو فعا (األرجنتة)؛
 58-132اختررا مزيررد مررن اإلج رراءات إل رراء التمييررز القررائ علررى نرروع اجلررنس
أو امليل اجلنسي ص مجيل امليادين اا ص ل ص صفوا اجليش (اململكة املت ردة
لربي انيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 59-132تكثي ررف اجله ررود إل رراء التميي ررز الق ررائ عل ررى املي ررل اجلنس رري واهلوي ررة
اجلنسية اا ص ل عن طريق ت بيق التشريعات ات الللة (إسرائيل)؛
 60-132تخررمة نررانون مكاف ررة التمييررز حكم ر ا حم ررددا ظررر التمييررز عل ررى
أسا امليل اجلنسي (السويد)
 61-132مواصررلة العمررل علررى القخرراء علررى مجيررل أيرركا الوصر أو التمييررز
القائ على امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية (ييلي)؛
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 62-132تعزي ررز اجله ررود الرامي ررة إف مكاف ررة مجي ررل أي رركا التميير رز ا ررا ص لر ر
التمييز ضد املثليرات واملثليرة ومزدوجري امليرل اجلنسري ومغرايري اهلويرة اجلنسرانية وحراملي
صفات اجلنسة عن طريق اعتماد نانون يامل وتنفيذ االت وطنية للتوعية (إي اليا)؛
 63-132تعزيررز اإلطررار القررانو حلمايررة األيررخال املنتمررة إف ف ررة املثليررات
واملثلير ررة ومزدوجر رري املير ررل اجلنسر رري ومغر ررايري اهلوير ررة اجلنسر ررانية وحر رراملي صر ررفات
اجلنس ررة م ررل جتن ررب املمارس ررات املعروف ررة ابسر ر العالج ررات الت ويلي ررة ص املراف ررق
احلكومية (أوروغواي)؛
 64-132اعتم رراد تشر رريعات ي رراملة بش ررأن مكاف ررة التميي ررز حلماي ررة وتعزي ررز
حقوق املثليات واملثلية ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويرة اجلنسرانية وحراملي
صفات اجلنسة (الوالايت املت دة األمريكية)؛
 65-132اايررة حقرروق املثليررات واملثليررة ومزدوجرري امليررل اجلنسرري ومغررايري
اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسة من خال اعتمراد نرانون يرامل ملكاف رة
التمييز ظرر مجيرل أيركا التمييرز ارا ص لر التمييرز القرائ علرى امليرل اجلنسري
واهلوية اجلنسانية وإلغاء املادة  ٦-٩٢من القرانون اجلنرائي العسركري الرذي حلررم
إنامة عالنات جنسية مثلية ابلرتاضي (كندا)؛
 66-132إلغ رراء امل ررادة  ٦-٩٢م ررن الق ررانون اجلن ررائي العس رركري ال ررذي ر حلررم إنام ررة
عالنات جنسية ابلرتاضي بة يخلة من نفس اجلنس ص صفوا اجليش (كوستاريكا)؛
 67-132إلغرراء املررادة  ٦-٩٢مررن القررانون اجلنررائي العسرركري الررذي يعترررب
املعايررة برة يخلرة مررن نفرس اجلرنس ص القروات املسررل ة جرميرة جنائيرة و لر
من أجل االمتثا للمعاي الدولية حلقوق اإلنسان (هولندا)؛
 68-132إلغ رراء امل ررادة  )٦(٩٢م ررن الق ررانون اجلن ررائي العس رركري ال ررذي ظ ررر
النش رراال اجلنس رري ابلرتاض رري ب ررة يخل ررة م ررن نف ررس اجل ررنس ص ص ررفوا اجل رريش
ويعانب عليها (الدامنر ).
 69-132اعتماد ت نائ على حقوق اإلنسان ص وضل السياسرات والرربامت
اإلمنائيررة الررأ تكفررل املشرراركة الفعالررة مررن جانررب مجيررل اينتمعررات املتررأثرة ابملشرراريل
اإلمنائية (اليمن)؛
70-132

إلغاء عقوبة اإلعدام (هندورا )؛

71-132

االنتقا إف إلغاء عقوبة اإلعدام حبك القانون (النرويت)؛

72-132

النظر ص اختا خ وات بغية إلغاء عقوبة اإلعدام (إي اليا)؛

73-132

النظر ص إلغاء عقوبة اإلعدام حبك القانون (تيمور  -ليشأ)؛

74-132

النظر ص إمكانيات إلغاء عقوبة اإلعدام من حيا القانون (أوزبكستان)؛

 75-132إي ررالء االعتب ررار الواج ررب ملس ررألة إلغ رراء عقوب ررة اإلع رردام م ررن حي ررا
القانون وكذل لتخفيف مجيل أحكام اإلعدام إف أحكام ابلسجن (ليختنشتاين)؛
GE.17-23434
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 76-132اختررا تررداب لت بيررق ونررف اختيرراري ر رري لتنفيررذ أحكررام اإلعرردام
واختا خ وات ملموسة ص اجتاه إلغاء عقوبة اإلعدام (رواندا)؛
 77-132اإللغرراء الكلرري لعقوبررة اإلعرردام الررأ قلررر ختخررل لونررف اختيرراري
حبك الوانل منذ  ٢٠عام ا (كندا)؛
 78-132إلغ رراء عقوب ررة اإلع رردام وختفي ررف أحك ررام اإلع رردام القائم ررة حالير را إف
أحكام ابلسجن (كولومبيا)؛

 79-132إلغرراء عقوبررة اإلعرردام وختفيررف أحكررام اإلعرردام اللررادرة ابلفعررل إف
أحكام ابلسجن (بنما)؛
 80-132القيام دون إب اء بتخفيف مجيل أحكام اإلعدام إف أحكام ابلسجن
والعمل من أجل التلديق على الربوتوكرو االختيراري الثرا املل رق ابلعهرد الردويل
اطال ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادا إف إلغاء عقوبة اإلعدام (سلوفينيا)؛
 81-132ختفيررف مجيررل أحكررام اإلعرردام واختررا تررداب ملموسررة إللغرراء عقوبررة
اإلعدام (سويسرا)؛
 82-132إحرراز تقرردم فيمررا يتعلررق ولغرراء عقوبررة اإلعرردام مررن خررال التلررديق
علررى الربوتوكررو االختيرراري الثررا املل ررق ابلعهررد الرردويل اطررال ابحلقرروق املدنيررة
والسياسررية اهلررادا إف إلغرراء عقوبررة اإلعرردام مررل االع ررتاا ابلونررف االختيرراري
القائ (املكسي )؛
 83-132اإللغرراء الكلرري لعقوبررة اإلعرردام مررن حيررا القررانون والتلررديق علررى
الربوتوكر ررو االختير رراري الثر ررا املل ر ررق ابلعهر ررد الر رردويل اطر ررال ابحلقر رروق املدنير ررة
والسياسية اهلادا إف إلغاء عقوبة اإلعدام (الربتغا )؛
 84-132إلغرراء عقوبررة اإلعرردام والتلررديق علررى الربوتوكررو االختيرراري الثررا
املل ق ابلعهرد الردويل اطرال ابحلقروق املدنيرة والسياسرية اهلرادا إف إلغراء عقوبرة
اإلعدام (أسرتاليا)؛
 85-132اخت ررا مجي ررل الت ررداب الالزمر رة إللغ رراء عقوب ررة اإلع رردام وزايدة ال رروعي
بشأن عدم جدوى عقوبة اإلعدام كأداة من أدوات مكاف ة اجلرمية (فرنسا)؛
 86-132إن ر ررار مبر ررادرة تش ر رريعية حتظر ررر عقوبر ررة اإلعر رردام والتلر ررديق علر ررى
الربوتوكر ررو االختير رراري الثر ررا املل ر ررق ابلعهر ررد الر رردويل اطر ررال ابحلقر رروق املدنير ررة
والسياسية اهلادا إف إلغاء عقوبة اإلعدام (إسبانيا)؛
 87-132ختفيف مجيل أحكام اإلعدام املتبقية إف أحكام ابلسجن مدى احليراة
والنظرر ص التلررديق علررى الربوتوكررو االختيرراري الثررا املل ررق ابلعهررد الرردويل اطررال
ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادا إف إلغاء عقوبة اإلعدام (اجلبل األسود)؛
88-132
(انميبيا)؛
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 89-132إصدار أمرر تنفيرذي إلضرفاء ال رابل الر ري علرى الونرف االختيراري
لت بيق عقوبة اإلعدام والتلديق ص أنرب ونر ممكن على الربوتوكرو االختيراري
الثررا املل ررق ابلعهررد الرردويل اطررال ابحلقرروق املدنيررة والسياسررية اهلررادا إف إلغرراء
عقوبة اإلعدام (آيرلندا)؛
 90-132اإلفراج عن مجيل السجناء السياسية والشخليات املتيردة إلعرادة
توحيررد الكرروريتة الررذين احتاجررزوا قلم را بسرربب الت بيررق التعسررفي لر ر "نررانون األمررن
الوطين" (مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية)؛
 91-132تنق رري التشر رريعات لخ ررمان جت رررمي أفع ررا التع ررذيب واملعانب ررة عليه ررا
بعقوابت تتناسب مل خ ورة اجلرمية (زامبيا)؛
92-132

اختا تداب تشريعية لتجرمي االغتلاب الزوجي (بنما)؛

 93-132اختررا تررداب لوضررل حررد إلفررالت جنررود املشرراة املتمرك رزين ص البلررد مررن
العقاب عند ارتكاهب جرائ تتعلق حبقوق اإلنسان (مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية)؛
 94-132إلغر رراء جتر رررمي االسر ررتنكاا الخر ررم ي واسر ررت دا بر ررديل للخدمر ررة
العسركرية يكررون مرردنيا حقرا واإلفرراج عررن األيرخال الررذي اسررجنوا لرفخرره أداء
اطدمة العسكرية (أملانيا)؛
 95-132االع ررتاا ابالسررتنكاا الخررم ي مررن اطدمررة العسرركرية والسررماا
للمستنكفة ضم ايا ومكانية أداء خدمة بديلة مناسبة تكون ات طابل مرد حقر ا
ومساوية ص املدة للخدمة العسكرية (كندا)؛
 96-132است دا بدائل للخدمة العسركرية بغيرة اايرة املسرتنكفة ضرم ايا
(الوالايت املت دة األمريكية)؛
 97-132اسررت دا خدمررة بديل رة غ ر عقابيررة تكررون ات طررابل مررد حق را
وختخل لسل ة مدنية وتكون مماثلة ص املدة للخدمة العسكرية (أسرتاليا)؛
 98-132إاتحر ررة اإلمكانير ررة للمسر ررتنكفة ضر ررم ايا ألداء أير رركا خمتلفر ررة مر ررن
اطدمة البديلرة الرأ تنسرج مرل أسرباب االسرتنكاا الخرم ي وتكرون غر نتاليرة
أو ات طابل مد وختدم اللاحل العام وال تكون ات صبغة عقابية (كرواتيا).
 99-132اعتم ر رراد تشر ر رريعات تخ ر ررمن أن تك ر ررون اط ر رردمات البديل ر ررة املتاح ر ررة
للمستنكفة ضم ايا ات طابل مرد وخاضرعة للسرل ات املدنيرة وال تن روي علرى
أي بعررد عقررام؛ وحبررا حالررة األف رراد املررودعة ص السررجن حالي ر ا بسرربب رفخرره
اطخوع للتدريب العسكري اإلجباري لكي تتاا هل خدمة مدنية بديلة (فرنسا)؛
 100-132اسررت دا خدمررة بديلررة مررن أجررل املسررتنكفة ضررم ايا مررن اطدمررة
العسكرية اإلجبارية ضماانا حلقه ص حرية التعب (املكسي )؛

 101-132اسر ررت دا خدمر ررة بديلر ررة خاضر ررعة للسر ررل ات املدنير ررة مر ررن أجر ررل
املس ررتنكفة ض ررم ايا طبقر را لاللتزام ررات الدولي ررة جلمهوري ررة ك رروراي ص جم ررا حق رروق
اإلنسان (سويسرا)؛
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 102-132إحرراز مزيررد مررن التقرردم ص تغير النظررام الررذي ر حلررم ممارسررة احلررق ص
االستنكاا الخم ي فيما يتعلق ابطدمة العسكرية اإللزامية (األرجنتة)؛
 103-132اسر ررت دا بر رردائل عر ررن اطدم ر رة العسر رركرية مر ررن أجر ررل املسر ررتنكفة
ضم ايا وإلغاء أحكام السجن واإلفراج عن مجيل األيخال الذين اسجنوا بسربب
رفخه أداء اطدمة العسكرية ص غياب خدمة مدنية بديلة (بنما)؛
 104-132ضمان االعرتاا ص القانون ابالستنكاا الخرم ي مرن أداء اطدمرة
العسكرية (الربتغا )؛
 105-132اإلف ر رراج عر ررن األير ررخال ال ر ررذين اسر ررجنوا أو احتاجر ررزوا ال لس ر رربب
إال السررتنكافه ضررم ايا مررن أداء اطدمررة العسرركرية والنظررر ص ير ب الررته ات
الللة من سجالهت اجلنائية (كرواتيا)؛
 106-132النظر ص اإلفرراج عرن األيرخال الرذين اسرجنوا أو احتاجرزوا بسربب
استنكافه ضم ايا من أداء اطدمة العسكرية والنظر ص ي ب الته ات اللرلة
من سجالهت اجلنائية (كوستاريكا)؛
 107-132ضررمان عرردم املعانبررة علررى التشرره إال اوجررب القررانون املررد
تكون نيمة التعويق املمنوا متناسبة مل الخرر الذي ونل (غواتيماال)؛

وأن

 108-132االستعاضة عن نوانة التشه والقرذا اجلنائيرة أبخررى مدنيرة وإصرالا
نوانة األمن الوطين بغية توف ااية أكرب حلرية التعب (الوالايت املت دة األمريكية)؛
 109-132تعررديل نررانون األمررن الرروطين وال سرريما املررادة  ٧منرره لخررمان عرردم
اسررتخدامها ب ريقررة تعسررفية أو بغرررض املخررايقة وتقييررد احلررق ص حريررة التعب ر وص
إبررداء الررأي وص تكرروين اجلمعيررات واإلفرراج عررن مجيررل األيررخال الررذين اوجهررر
إلرريه الررته وصرردرت ص حقه ر أحكررام ابلسررجن قلم ر ا ال لسرربب إال ملمارسررته
املشروعة حلقه ص كل من حرية التعب وتكوين اجلمعيات (أملانيا)؛
 110-132مراجعة املادة  ٧من نانون األمن الوطين الأ تقيد حرية التعب (العراق)؛
 111-132مراجعة نانون األمن الوطين لخمان احرتامه الكامل حلقروق اإلنسران
اا ص ل احلق ص حرية التعب وتكوين اجلمعيات والتظاهر السلمي (الربتغا )؛
 112-132وضررل خ ررة وطنيررة ملكاف ررة االجتررار ابلبشررر بغيررة تعزيررز آليررة حتديررد
األيخال ض ااي االجتار وضمان ااية حقونه (بيالرو )؛
 113-132إنشرراء نظررام لتخلرري
املرأة ص اجلمعية الوطنية (كوستاريكا)؛

حل ر

للجنسررة بقلررد زايدة نسرربة لثيررل

 114-132احرتام احلقوق اإلجنابية للمرأة والأ تشمل إلغاء جترمي اإلجهاض (اهلند)؛
 115-132إلغ رراء مجي ررل العق رروابت املفروض ررة عل ررى النس رراء الل رروا يس ررعة إف
اإلجهاض وعلرى األطبراء وغر ه مرن املروقفة اللر ية املشراركة ص تقردمي هرذه
اطدمات (هولندا)؛
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 116-132الت قيق ص حاالت التعقي القسري للنساء وات اإلعانة (االحتاد الروسي)؛
 117-132القخرراء بشرركل عاجررل علررى ممارسررة التعقرري القسررري للنسرراء وات
اإلعانة (ألبانيا)؛
 118-132إنش ر رراء نظ ر ررام لتس ر ررجيل مجي ر ررل املوالي ر ررد يش ر ررمل أطف ر ررا الالج ر ررة
وملتمسي اللجوء (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 119-132إنشرراء نظررام لتسررجيل مجيررل املواليررد لخررمان إمكانيررة تسررجيل مجيررل
األطفا فور والدهت بلرا النظر عن وضل والديه (ن غيزستان)؛
 120-132اعتمر رراد نظر ررام لتسر ررجيل مجير ررل املوالير ررد يشر ررمل أطفر ررا الالج ر ررة
وملتمسي اللجوء واأليخال العدميي اجلنسية (ب و)؛
 121-132زايدة حتسررة نظررام تسررجيل املواليررد لخررمان تسررجيل مجيررل املواليررد مررن
األطفا الذين يولدون ص إنلي مجهورية كوراي بغق النظر عن وضل والديه (تركيا)؛
 122-132النظر ص إنشراء نظرام يكفرل احلرق ص تسرجيل والدة مجيرل األطفرا
بغق النظر عن جنسية ووضل والديه (كازاخستان)؛
 123-132إنش رراء نظ ررام وط ررين ي ررامل لتس ررجيل موالي ررد الرع ررااي األجان ررب بغي ررة
ضمان تسجيل والدة أطفاهل (س اليون)؛
 124-132إنشاء نظام وطرين لتسرجيل املواليرد مرن أجرل تسرجيل مجيرل املواليرد
ص كوراي بغق النظر عن جنسية والديه (بوتسواان)؛
 125-132التلديق على االتفانية الدولية حلماية حقوق مجيل العمرا املهراجرين
وأفراد أسره بقلد ضمان اايته من مجيل انتهاكات حقوق اإلنسان (ملر)؛
 126-132ضررمان إمكانيررة حلررو العمررا املهرراجرين وأف رراد أسررره وال سرريما
األطفا على موارد العيش الكافية والسكن والرعاية الل ية والتعلي (الكونغو)؛
 127-132اعتماد مزيد من الترداب للنهروض أبوضراع العمرل للعمرا املهراجرين
وال سيما العامالت املهاجرات ولت سة اندماجه ص اينتمل الكوري (فيير انم)؛
 128-132تعررديل القررانون احلررايل املتعلررق بنظررام تلرراري العمررل لخررمان عرردم
تقييد أو رفق ال لبات املقدمة من العما املهراجرين الرذين غر وا عملهر لتمديرد
أتي اهت أو جتديدها (بنغالديش)؛
 129-132ب ررذ نل ررارى جهوده ررا لخ ررمان لت ررل العم ررا امله رراجرين وأس ررره
وال سيما األطفا استوى مناسب من املعيشة والسكن والرعاية الل ية والتعلي
(مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 130-132التونف لام ا عن ترحيرل األطفرا املهراجرين غر املروثَّقة املسرجلة
ص املدار وعن احتجازه بعد صدور أوامر الرتحيل (بنغالديش).
 -133مجيل االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ص هرذا التقريرر تعررب عرن مونرف الدولرة
(الرردو ) الررأ نرردمتها و/أو الدولررة موضرروع االسررتعراض .وال ينبغرري أتويلهررا علررى أ ررا حتظررى
بتأييد الفريق العامل بكامله.
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